
 
 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนทดลองงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ  

สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 
 

 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในต าแหน่ง เภสัชกร 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 จ านวน 6 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ   
ในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
 

1. สังกัดและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ     
   

ต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1.1 เภสัชกร 5 (1651)  จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด  แผนกยาเม็ด 2 
              กองเภสัชกรรม 2 
              ฝ่ายผลิตยา 

- ปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการผลิตยาเม็ดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
GMP/PICs จัดเตรียมและปรับปรุงเอกสารให้เป็นไป
ตาม PICs/GMP ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.2 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 (1484)(0942)  จ านวน 2 อัตรา 
     สังกัด  แผนกส ารองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 
              กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ 
              ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน ตรวจสอบ 
ควบคุมและรับผิดชอบ การลงบัญชีทั้งสินค้าผู้ผลิต
อ่ืนทั่วไปและสินค้าในโครงการพิเศษของ สปสช., 
สปส ผ่านระบบ SVMI ขออนุมัติด าเนินการขอซื้อ
สินค้าส ารองผู้ผลิตอ่ืน ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า
ควบคุม และปฎิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 (0940)(0945) จ านวน 2 อัตรา 
     สังกัด  กองบริหารผลิตภัณฑ์ 
              ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ VMI ของ 
สปสช. และสปส. ให้มีผลิตภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ 
และป้องกันปัญหาสินค้าหมดอายุ จัดท าข้อมูลสินค้า
คงคลัง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนจัดซื้อ
ประจ าปี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

1.5 เภสัชกร 5... 
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1.5 เภสัชกร 5 (2711)  จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด  แผนกงานวิเคราะห์ 2 
              กองการควบคุมคุณภาพ 
              การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
จัดเตรียมแผนงานวิเคราะห์งาน สนับสนุนและ
ประสานงาน Process Validation และจัดท าข้อมูล 
Analyst Qualification และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
2.  อัตรำเงินเดือน 
 

- วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท 
 

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1  อายุ  ไม่เกิน 35 ปี 
 3.2  เพศ  ไม่จ ากัดเพศ 
 3.3  วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต 
 

4. หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครคัดเลือก 
 

 4.1 ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 4.3 หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น 
 4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน เป็นต้น 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิดต้องน าต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมส าเนา อย่างละ 1 ชุด
  

 

5.  สถำนที่ และวันเวลำรับสมัคร 
 

 ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล       
องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่     
วันที่  26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00–16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ขอทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155 
 

6.  ก ำหนดวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 

 วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. บริเวณ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และทาง 
www.gpo.or.th 

           

7.  กำรคัดเลือก 
 

 7.1 สัมภาษณ์ ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 7.2 ทดสอบปฏิบัติงาน    ภายหลังจากการประกาศผลการสัมภาษณ์แล้ว 
 
 

8. หมายเหตุ... 
 

http://www.gpo.or.th/
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8.  หมำยเหตุ 
 

 8.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 
 8.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้         
ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที 
 8.3 ถ้าองค์การเภสัชกรรม หรือหน่วยงานใดๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อ่ืน ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง จะต้องตกลงยินยอมท าสัญญาผูกพันที่จะย้ายไปท างานในสถานที่ใหม่ 
โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก 
 8.4 เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นสถานที่ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP ตามประกาศ              
องค์การเภสัชกรรม ก าหนดให้โรงงานผลิตยาเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิไม่
พิจารณาผู้ที่สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
หรือยาเสพติด องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณาเลิกจ้างทันท ี
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  26 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

                
(นางสาวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 


