
 

(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 
---------------------------------------- 

 ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำท ำงำนสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ 
ในองค์กำรเภสัชกรรมโดยวิธีกำรสอบคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ ำนวน 27 อัตรำ และจ้ำงเป็น
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 113 คน ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 1. พนักงาน จ านวน 27 อัตรา   
      - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้  
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/อัตรา 
- ปริญญำตรี 13 
- ปวส. 2 
- ปวช. 8 
- ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ 2 
- ม.6 2 

รวม 27 
 

 2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 113 คน  
  - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/คน 
- ปริญญำตรี 7 
- ปวส. 4 
- ปวช. 22 
- ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์) 9 
- ม.3/ม.6 71 

รวม 113 
 

 3. อัตราเงินเดือน 
  

 

วุฒิการศึกษา 
อัตราเงินเดือนและต าแหน่งแรกบรรจุ 
อัตราเงินเดือน (บาท) ระดับ 

 - ปริญญำตรี 16,830 4 
 - ปวส. 13,410 3 
 - ปวช. 11,350 2 
 - ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์) 10,740 1 
 - ม.3/ม.6 10,150 1 

 
/4. คุณสมบัติ..... 



 4. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

  4.1  อำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
  4.2  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่-

สมประกอบ ติดยำเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตรำย หรือโรคเท้ำช้ำงในระยะที่
ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำร หรือถูกพักงำนจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรสำธำรณะ 
เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรสำธำรณะ เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดที่เป็นลหุโทษ 
หรือควำมผิดที่ก ำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

 4.3  ต ำแหน่งในสังกัดฝ่ำยผลิตยำ, โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม, โรงงำนผลิตยำรังสิต 1,
โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสีและสำมำรถปฏิบัติงำนช่วงกลำงคืนได้ 
 4.4  พ้นภำระกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว (กรณีเพศชำย) 
 4.5 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิกำรศึกษำดังกล่ำว 
จะต้องเป็นวุฒิกำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบ 
เท่ำ ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกำศฯ เพ่ือสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐำนจำกสถำบันที่จบกำรศึกษำรับรอง
ว่ำเป็นวุฒิกำรศึกษำที่เทียบเท่ำกับวุฒิตำมประกำศและผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำก
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันที่สมัคร ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำใดจะถือตำมกฎหมำย 
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำบันนั้นเป็นเกณฑ์ 
 

 5. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
 

  5.1 ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้น หำกไม่ระบุต ำแหน่งที่ต้องกำรสมัครหรือ
ระบุเกินกว่ำ 1 ต ำแหน่ง จะถือว่ำขำดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยน 
แปลงแก้ไขไม่ได ้
  5.2  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมต ำแหน่งที่องค์กำรเภสัชกรรมประกำศ 
  5.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ตรงตำมประกำศรับสมัครและคัดกรองรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรในกำรสมัครงำนทุกประเภทที่องค์กำร-
เภสัชกรรมตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ เป็นเอกสำรปลอมหรือเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้ องค์กำรเภสัชกรรมจะ
ถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และด ำเนินกำรยกเลิกกำรจ้ำงเพ่ือให้พ้นจำกสถำนะกำรเป็นพนักงำน/
ลูกจ้ำงองค์กำรเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใดๆ จำกองค์กำรเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น 
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/6. วิธีกำรรับสมัคร.... 



 6. วิธีการรับสมัคร 
 

             6.1 องค์กำรเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกำยน - 8 ธันวำคม พ.ศ.2563 
(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สมัครได้ทำงเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสำมำรถดูรำย 
ละเอียดต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่ำวและกิจกรรม/ข่ำวรับสมัครงำน 
หรือทำง Facebook/HRGPO 
             6.2 ให้ผู้สมัครอ่ำนประกำศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำปฏิบัติงำนกับองค์กำรเภสัชกรรม 
โดยละเอียดก่อนที่จะด ำเนินกำรกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตำมข้ันตอน และตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนยืนยัน 
เพ่ือส่งใบสมัคร (หำกยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญำตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขำดไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ก็ตำม) 
             6.3 เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วน และปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนดแล้ว ระบบจะออกเลขท่ีกำรช ำระเงิน
และแบบฟอร์มกำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
             6.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบ ในกระดำษ
ขนำด A4 หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
             กรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสำมำรถ
เช้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล
ในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
  6.5 ผู้สมัครต้องช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 280 บำท (อัตรำเดียวกันทั่วประเทศ) โดยด ำเนินกำร
ดังนี้ น ำแบบฟอร์มช ำระเงินตำมข้อ 6.4 ไปช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ ในวันและ
เวลำท ำกำรของธนำคำร ระหว่ำงวันที่ 20 พฤศจิกำยน - 9 ธันวำคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมใน
กำรสอบ จ ำนวน 280 บำท ประกอบด้วย 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จ ำนวน 250 บำท 
(2) ค่ำธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน 20 บำท 
(3) ค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 10 บำท 

             6.6 เมื่อช ำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำน 
             เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบตำมข้อ 6.5 แล้ว องค์กำรเภสัชกรรมจะไม่คืนเงินให้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบครบถ้วนแล้ว 
 

  7. การประกาศรายช่ือ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน 
 

  องค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ.2563 
เวลำ 13.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่ำวและกิจกรรม/ข่ำวรับสมัครงำน   

 ส ำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกก ำหนดกำรสอบข้อเขียนวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม พ.ศ.2563            
ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรรำชด ำเนิน 
  

 8. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน 
 

 8.1  หลักฐำนกำรช ำระเงิน 
 8.2  บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ที่มีรูปถ่ำยของเจ้ำของบัตร 
   หำกไม่น ำหลักฐำนมำแสดงให้ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
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/9. กำรสอบคัดเลือก..... 



9. การสอบคัดเลือก 
 

 9.1 สอบข้อเขียน  
 วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และวิชำภำษำอังกฤษ เวลำสอบ 2 ชั่วโมง 
 วิชำเฉพำะต ำแหน่ง เวลำสอบ 2 ชั่วโมง 

 9.2 สอบสัมภำษณ์  
 ภำยหลังจำกกำรประกำศผลสอบข้อเขียน 

 9.3 ทดสอบปฏิบัติงำน  
 ภำยหลังจำกกำรประกำศผลกำรสอบสัมภำษณ์แล้ว 

 

 10. หมายเหตุ 
 

 10.1 กำรประกำศรับสมัครครั้งนี้ องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ ในกำรยกเลิกไม่ว่ำจะมีกำรสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตำม 
 10.2 กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐำนไม่ตรงกับที่แจ้งไว้       
ในใบสมัคร องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที 
 10.3 เนื่องจำกองค์กำรเภสัชกรรมเป็นสถำนที่ผลิตยำตำมมำตรฐำน  GMP และตำมประกำศองค์กำร-
เภสัชกรรมก ำหนดให้โรงงำนผลิตยำเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์กำรเภสัชกรรมจึงสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำผู้ที่สูบบุหรี่ 
หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่ องค์กำรเภสัชกรรมจะ
พิจำรณำเลิกจ้ำงทันที 
 10.4 ถ้ำองค์กำรเภสัชกรรม หรือหน่วยงำนใดๆ จะต้องย้ำยไปปฏิบัติงำนสถำนที่อ่ืน ผู้ได้รับกำรคัด- 
เลือกและจ้ำงเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำง จะต้องตกลงยินยอมท ำตำมสัญญำผูกพันที่จะย้ำยไปท ำงำนในสถำนที่ ใหม่ 
โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก        
 10.5 บุคคลที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนด 
ไว้ในพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
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ประกำศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 
 

              
 

   (นำงศิรินุช ชีวันพิศำลนุกูล) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



 วุฒิปริญญาตรี 
ตำแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ตำแหน่ง นิติกร 4 (1225)(0029) 2 อัตรา 
 สังกัด ผ.นิติกรรมสัญญา ก.กฎหมาย สำนักอำนวยการ 
 สาขา นิติศาสตรบัณฑิต (ต้องมีผลคะแนนภาษา-  
         อังกฤษตามท่ีกำหนด) 

- ร่างและดำเนินการจัดทำสัญญาที่องค์การเป็นคู่สัญญา 
ทั้งสัญญาภาษาไทยและอังกฤษ พิจารณาการแก้ไขสัญญา 
ต่อสัญญาและยกเลิกสัญญา ข้อหารือในสัญญาและ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) 
    สังกัด ผ.ระบบงานขาย ก.เทคโนโลยีฯ สำนักอำนวยการ 
    สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     (1 อัตรา) 

- วิเคราะห์ระบบ กำหนดความต้องการ ข้อมูลและการ
ทำงานของระบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์หรือ
เขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลการทำงานและ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1062) 
   สังกัด ผ.ระบบงานบัญชี ก.เทคโนโลยีฯ สำนักอำนวยการ 
   สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    (1 อัตรา) 

- ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  ได้แก่ พจนานุกรมข้อมูล 
แผนภาพการไหลของข้อมูล ข้อมูลเฉพาะการประมวลผล 
รูปแบบข้อมูล รูปแบบระบบ ผังงานระบบ ผังงานโครง- 
สร้างและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ตำแหน่ง บุคลากร 4 (0137)(1291) 2 อัตรา 
 สังกัด   ผ.พนักงานสัมพันธ์ ก.พนักงานฯ ฝ.บริหารฯ 
 สาขา นิติศาสตรบัณฑิต/รัฐศาสตรบัณฑิต (ต้องมีผล- 
   สอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด) 

- งานด้านแรงงานสัมพันธ์ ประสานงานจัดการประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  คณะเจรจาข้อเรียกร้อง 

เสริมสร้างกิจกรรมและชุมชน สำรวจความพึงพอใจของผู้ 
ปฏิบัติงาน อภ.และปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. ตำแหน่ง นิติกร 4 (2058) 1 อัตรา 
  สังกัด ผ.งานวินัย ก.พนักงานสัมพันธ์ ฝ.บริหารฯ                
สาขา นิติศาสตรบัณฑิต (ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ         
ตามท่ีกำหนด) 

- เป็นกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ทำคำสั่งแต่งตั้ งคณะ 
กรรมการ คำสั่งลงโทษ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและ
พนักงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (2532) 1 อัตรา 
  สังกัด ก.สนับสนุนโรงงาน รง.ผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ** 
  สาขา วท.บ/วศ.บ สาขาเคมี เคมีวิศวกรรม ชีวเคมี 
  (ต้องผ่านการสอบมาตรฐาน) 

- จัดการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ควบคุมระบบการจัดการ 
มลพิษกากอุตสาหกรรม จัดทำและรับรองรายงานการ
สอบสวนด้านความปลอดภัย จัดทำแผนความปลอดภัย 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

หมายเหตุ   - ตำแหน่งท่ี 1 ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
      Toeic ≥ 650, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
 

   - ตำแหน่งท่ี 4-5 ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
      Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
 

    - ตำแหน่งที่ 6 ต้องผ่านการสอบมาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
  - หลักสูตรความปลอดภยัการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  - ผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
 

    *สังกัดโรงงานผลติยารังสิต 1 สามารถปฏิบตัิงานท่ีองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบรุี จ.ปทุมธานไีด้  
              **สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ สามารถปฏิบตัิงานท่ีองค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง จ.สระบรุีได ้
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พนักงาน 

/7. ตำแหน่ง..... 



 วุฒิปริญญาตรี (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (2533) 1 อัตรำ 
  สังกัด ก.สนับสนุนโรงงำน รง.ผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ* 
  สำขำ วท.บ/วศ.บ สำขำเคมี เคมีวิศวกรรม ชีวเคมี 
 (ต้องผ่ำนกำรสอบมำตรฐำน) 

- บริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ควบคุม
ระบบบ ำบัดมลพิษน้ ำ อำกำศ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
เก็บตัวอย่ำงและตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำเสีย-น้ ำทิ้ง 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

8. ต ำแหน่ง นักอำชีวอนำมัย 4 (2534) 1 อัตรำ 
  สังกัด ก.สนับสนุนโรงงำน รง.ผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ* 
  สำขำ วท.บ/สธ.บ/วศ.บ สำขำอำชีวอนำมัยและควำม 
ปลอดภัยสุขศำสตร์(สิ่งแวดล้อม)/อุตสำหกรรมและควำม
ปลอดภัย/วิศวกรรมกำรจัดกำรควำมปลอดภัย/วิทยำ- 
ศำสตร์และควำมปลอดภัย/เทคโนโลยีควำมปลอดภัย
และอำชีวอนำมัย (ต้องผ่ำนกำรสอบมำตรฐำน) 

- บริหำรจัดกำรงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
ในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนระดับวิชำชีพตำมกฎหมำยก ำหนด ตรวจ
วิเครำะห์และประเมินค่ำอันตรำยที่พนักงำนสัมผัส เก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนระบำดวิทยำ พิษวิทยำ กำรยศำสตร์ดูแล
และปรับปรุงข้อมูล MSDS และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

9. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 4 (2513) 1 อัตรำ 
  สังกัด แผนกแผนงำนและบริหำรคลังวัคซีน กองสนับ- 
   สนุนโรงงำน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ* 
  สำขำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ 

- วำงแผนงำนผลิต ควบคุมดูแลคลังสินค้ำ รับ-จ่ำย เก็บ
และจัดส่งไปยังลูกค้ำ ตรวจนับสินค้ำส ำเร็จรูปตำมระบบ 
จัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้ำและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

10. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 4 (0957) 1 อัตรำ 
 สังกัด ผ.จัดซื้อ 2 ก.จัดซื้อทั่วไป ฝ.บริหำรพัสดุฯ  
 สำขำ ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์/วิทยำศำสตร ์(ต้องมี
   ผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด) 

- ปฏิบัติงำนด้ำนด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงพัสดุตำมงบ
ลงทุน ติดต่อประสำนงำนกับผู้เสนอรำคำและผู้ที่เกี่ยว 
ข้อง เป็นกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

11. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1393) 1 อัตรำ 
    สังกัด ก.คลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหำรพัสดุฯ 
 สำขำ วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ (ต้องมีผลคะแนน-
         ภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด)  

- ร่วมออกแบบงำนคลังสินค้ำอัตโนมัติ ดูแลบ ำรุงรักษำ
ระบบ Hardware ร่วมในทีมกำรก่อสร้ำงระบบคลังสินค้ำ
อัตโนมัติ ประสำนงำนกำรติดตั้งงำนก่อสร้ำงอำคำร
คลังสินค้ำและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
12. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (0683)(2245) 2 อัตรำ 
   สังกัด ผ.ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลโรงงำน ก.บ ำรุงรักษำ
   เครื่องจักรกล ฝ.เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
    สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ 

- ซ่อมบ ำรุงระบบปรับอำกำศ ห้องเย็น ระบบลิฟต์และ
ระบบสนับสนุนกำรผลิตและส ำนักงำน จัดท ำเอกสำร
และรำยงำนกำรซ่อมบ ำรุง จัดท ำข้อก ำหนด TOR จัดซื้อ 
จัดจ้ำงและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

หมายเหตุ - ต าแหน่งท่ี 7 ตอ้งสอบผ่ำนกำรสอบมำตรฐำนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
  - สอบผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับระบบบ ำบัดมลพิษน้ ำ 
  - สอบผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับระบบบ ำบัดมลพิษอำกำศ 
 

    - ต าแหน่งท่ี 8 ต้องสอบผ่ำนมำตรฐำนเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดบัวิชำชีพ  
 

   - ต าแหน่งท่ี 10-11 ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษข้อใดข้อหน่ึง ต่อไปนี ้
       Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
 

      *สังกัดโรงงำนผลติ (วัคซีน) ชีววัตถุ สำมำรถปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบรุีได้ 
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/13. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
13. ต ำแหน่ง พนักงำนบัญชี 2 (1918) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกบัญชีลูกหนี้ภำคเอกชน กองบัญชี 
   ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 สำขำ กำรบัญชี 

- ตรวจสอบส ำเนำใบก ำกับภำษีชดเชย ยำบริจำคและใบ
ลดหนี้ เพ่ิมหนี้ ส่งใบแจ้งหนี้ บันทึกตัดช ำระหนี้ด้วย
บัญชีเงินรับเกิน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบ 
หมำย 

14. ต ำแหน่ง พนักงำนบัญชี 2 (0366) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกบัญชีลูกหนี้ภำครัฐ กองบัญชี 
   ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 สำขำ กำรบัญชี 

- ตรวจรับ เรียบเรียงและตรวจสอบรำยกำรขำยเชื่อของ 
ลูกหนี้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนกับรำยงำนภำษีขำย 
ตรวจรับส ำเนำใบส่งของ ใบลดหนี้ ใบเพ่ิมหนี้และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

15. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2696-2698) 
    สังกัด แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale  
  กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1* (3 อัตรำ) 
    สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์ 

- ควบคุม ปรับแต่ง และซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล
กำรผลิต ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำและบรรจุ
หีบห่อและบันทึกข้อมูลในระบบ MES และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

16. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (2701) 1 อัตรำ 
    สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ 
  กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1* 
   สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ อิเล็กทรอนิกส์ 

- ควบคุมและตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรชั่ง -จ่ำย
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ GMP ดูแลและบ ำรุง 
รักษำ Dispensing Booth และอุปกรณ์ต่ำงๆ และ
ปฏิบัติงำนอืน่ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

17. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (2252) 1 อัตรำ 
    สังกัด ผ.บริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค 
   กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดฯ 
    สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร                  

- จัดเอกสำรเกี่ยวกับกำรขำย เป็นพนักงำนขำยมีหน้ำที่
ดูแลลูกค้ำภำคเอกชน รพ.เอกชน, คลินิก, ร้ำนขำยยำใน
จังหวัดทำงภำคกลำง ติดตำมกำรสั่งซื้อ เก็บเงินและทวง
หนี้ลูกค้ำ และปฏิบัติ งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

18. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0808) 1 อัตรำ 
    สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน  
            ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
    สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร                   

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ จัดเก็บและเรียงยำให้พร้อมส ำหรับ
กำรขำย ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุ
ยำและปฏิบัติ งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
19. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงำนวิทยำศำสตร์ 1 (2598) 
 สังกัด แผนกบรรจุ 2 กองกำรบรรจุ โรงงำนผลิต  
   (วัคซีน) ชีววัตถุ**    (1 อัตรำ) 

- ท ำควำมสะอำดเครื่องจักรก่อน-หลังกำรใช้งำน ตรวจ 
สอบและทดลองเครื่องจักรก่อนกำรท ำงำน ควบคุมกำร- 
เดินเครื่องจักรและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

20. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงำนวิทยำศำสตร์ 1 (1869) 
 สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำน- 
   ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ      (1 อัตรำ) 

- จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต วิเครำะห์
คุณภำพ กำรวิจัยพัฒนำ เตรียมอำหำรส ำหรับเพำะเชื้อ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

หมายเหตุ  *สังกัดโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 สำมำรถปฏิบตัิงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนีได้ 
  **สังกัดโรงงำนผลติ(วัคซีน)ชีววัตถุ สำมำรถปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบุรไีด้ 
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/21. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
21. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรผลิต 1 (2585-86) 2 อัตรำ
 สังกัด แผนกบรรจุ 2 กองกำรบรรจุ         
   โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ* 

- ดูแลเครื่องจักร ท ำควำมสะอำดเครื่องจักรก่อนและ
หลังกำรใช้งำน ควบคุมกำรเดินเครื่องจักร ป้อนวัตถุดิบ
เข้ำเครื่องจักรและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
ลูกจ้างประจ า 

 

 วุฒิปริญญาตรี 
   

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
22. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42970) 1 คน 
 สังกัด ก.กลยุทธ์และนโยบำยทุนมนุษย์ ฝ.บริหำรทุนฯ 
 สำขำ ทำงด้ำนสังคมศำสตร์/ (ต้องมีคะแนนภำษำ- 
        อังกฤษตำมที่ก ำหนด) 

- บริหำรงำนเอกสำรและรำยงำนในด้ำนกำรวิเครำะห์
อัตรำก ำลัง โครงสร้ำงองค์กร งำนสรรหำ Data Analytics 
งำนด้ำนสถิติ ติดตำมตรวจสอบประเมินผลแผนงำนและ
โครงกำรและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

23. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42971) 1 คน 
 สังกัด กองบริหำรทุนมนุษย์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 สำขำ ทำงด้ำนสังคมศำสตร์/เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  (ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด) 

- ตรวจสอบคุณสมบัติและควำมถูกต้องของใบสมัคร
สมำชิกกองทุนฯ จัดท ำหนังสือแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
เงินสะสม กระทบยอดกิจกำรกองทุนประจ ำเดือนและ 
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

24. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42974) 1 คน 
 สังกัด ก.พนักงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร ฝ.บริหำรทุนฯ 
 สำขำ รัฐศำสตร์/รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต/นิติศำสตร- 
          บัณฑิต (ต้องมีคะแนนภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด) 

- บริหำรงำนเอกสำรและท ำรำยงำนด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ 
บริหำรข้อมูลและสถิติ สืบค้นข้อมูลที่ใช้ประกอบรำยงำน
กิจกำรสัมพันธ์ ติดตำมตรวจสอบประเมินผลแผนงำน
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

25. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42123) 1 คน 
 สังกัด ผ.กำรขำยเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ**  
   ก.กำรขำยภำคเอกชน ฝ.กำรตลำดและกำรขำย  
 สำขำ ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ 

- ท ำแผนกำรติดต่อเสนอขำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำภำครัฐ 
ติดต่อและประสำนงำนกับลูกค้ำที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
เพ่ือเสนอขำยและรับทรำบข้อคิดเห็น ปัญหำต่ำงๆของ
ลูกค้ำและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

26. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42991) 1 คน 
 สังกัด ผ.งำนตรวจสอบตนเองและผู้อื่น ก.บริหำรระบบ- 
   คุณภำพ กำรประกันคุณภำพรง.ผลิตยำรังสิต1*** 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ด ำเนินกำรจัดท ำและรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑ์ ข้อมูลกำรควบคุม ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยำ และข้อมูล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในงำนด้ำน Product Quality Review 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

27. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40590) 1 คน 
    สังกัด แผนกงำนชีววิเครำะห์ กองกำรควบคุมคุณภำพ  
            กำรประกันคุณภำพ รง.ผลิตยำรังสิต 1*** 
    สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกควบคุมดูแลระบบกำรท ำงำน
ให้ห้องปฏิบัติกำร ตรวจวิเครำะห์วัตถุดิบ ยำกึ่งส ำเร็จรูป
และยำส ำเร็จรูป ดูแลระบบงำนเอกสำรและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 

หมายเหตุ  - ต าแหน่งท่ี 22-24 ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษข้อใดข้อหน่ึง ต่อไปนี ้
      Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
   *สังกัดโรงงำนผลติ (วัคซีน) ชีววัตถุ สำมำรถปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบรุีได ้
   **สังกัดแผนกกำรขำยเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำมำรถปฏิบัตงิำนในจังหวัดทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้ 
            ***สังกัดกำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 สำมำรถปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนีได้ 
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/28. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิปริญญาตรี (ต่อ) 

   

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
28. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (41079) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1*
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- งำนตรวจสอบควบคุมคุณภำพของวัตถุดิบ จัดเตรียม
เครื่องแก้วและสำรเคมีส ำหรับงำนวิเครำะห์ รวบรวมผล 
ทดสอบและรำยงำนผลในโปรแกรม LIMS ดูแลเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
29. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32968) 1 คน 
   สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม 
     สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  สำขำ ทุกสำขำ 

- ดูแลรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำร 
ช่วยนักวิจัยในกำรวิจัยและพัฒนำสูตรต ำรับยำต่ำงๆ 
ช่วยนักวิจัยในกำรผลิตยำแผนปัจจุบัน ยำจำกสมุนไพร 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

30. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30309) 1 คน 
 สังกัด กองธุรกิจร่วมทุน ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ พำณิชยกำร 

- จัดเตรียมเอกสำรและพิมพ์รำยงำนกำรประชุมติดต่อ
ประสำนงำน ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำ
ติดต่องำนด้ำนธุรกำรและสำรบรรณต่ำงๆ และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

31. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30400) 1 คน 
 สังกัด แผนกยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
  
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมและดูแลรักษำเครื่องตอกเม็ดยำและเครื่อง 
Metal Detector ดูแลกำรท ำงำนของระบบ HVAC 
ด ำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับTPM,TQM บันทึกข้อมูลใน
ระบบ SAP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

32. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30394) 1 คน 
 สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 
   ฝ่ำยผลิตยำ 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผงบรรจุ 
หีบห่อและควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนกำรบรรจุให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
33. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20610) 1 คน 
 สังกัด แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฏหมำย 
   ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- พิมพ์สัญญำซื้อขำย สัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง จัดเตรียม
เอกสำรเพื่อส่งร่ำงสัญญำ เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ แยก
ต้นเรื่องสัญญำ ส ำเนำสัญญำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

34. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20379) 1 คน 
     สังกัด แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ดูแลท ำควำมสะอำดตู้อบยำ น ำแกรนูลยำเข้ำตู้อบยำ 
น ำตัวอย่ำงแกรนูลยำไปหำควำมชื้นให้ได้ตำมข้อก ำหนด 
บันทึกข้อมูลลงในเอกสำรบันทึกกำรผลิตและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

หมายเหตุ  *สังกัดกำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 สำมำรถปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนีได ้
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/35. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
35. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20398) 1 คน 
     สังกัด แผนกยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมและดูแลรักษำเครื่องตอกเม็ดยำและเครื่อง 
Metal Detector ดูแลกำรท ำงำนของระบบ HVAC 
ด ำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับ TPM,TQM บันทึกข้อมูลใน
ระบบ SAP และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

36. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20393) 1 คน 
 สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 
   ฝ่ำยผลิตยำ 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผง บรรจุหีบห่อและ
ควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนกำรบรรจุให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

37. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (21060) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต 
   โรงงำนผลิตยำรังสิต 1* 
 สำขำ ช่ำงเครื่องกล 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำ
ลงแคปซูล กระบวนกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือ
เข้ำแผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิต และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

38. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20237) 1 คน  
 สังกัด แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำ 
    รังสิต 1* 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำ
ลงแคปซูล กระบวนกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือ
เข้ำแผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวน กำร
ผลิต และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

39. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (21047)(20521-22)(20099) 
 สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2        (4 คน) 
   โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์กำรผลิตยำ เบิกวัตถุดิบ อุปกรณ์กำรผลิต 
เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกำรท ำงำน และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20524-25) 2 คน 
    สังกัด ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร       

- จัดบูธแสดงสินค้ำ ออกบูธ จ ำหน่ำยสินค้ำ ดูแลติดตั้ง
และจัดเก็บอุปกรณ์ส ำหรับงำนขำย จัดแสดงนิทรรศ- 
กำรต่ำงๆ เบิกสินค้ำและ ส่งสินค้ำไปยัง Shop Curmin 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

41. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20527) 1 คน 
     สังกัด กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์ กองบริหำรลูกค้ำ- 
   สัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ตอบค ำถำมและให้ข้อมูลด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร
ต่ำงๆ รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดตำมค ำสั่งซื้อ 
กำรเบิกยำในโครงกำร VMI จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้ำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับหมำย 

42. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20541) 1 คน 
    สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล  
  กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดท ำและรวบรวมใบเสนอรำคำต่ำงๆ 
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
รวมไปถึงลูกค้ำองค์กำรเภสัชกรรมและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

43. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20533-35) 3 คน 
    สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน 
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร     

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับค ำสั่งซื้อ/ช ำระเงิน พร้อมจัด
สินค้ำ ขนยำและจัดเรียงสินค้ำให้พร้อมจ ำหน่ำย ตรวจ
นับสินค้ำคงเหลือ และตรวจสอบวันหมดอำยุของยำ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 

หมายเหตุ  *สังกัดโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 สำมำรถปฏิบตัิงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนีได้
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/44. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20536) 1 คน  
    สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน 
            ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติงำน 
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

45. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20538) 1 คน  
    สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน 
             ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20539)(22202) 2 คน 
    สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน 
             ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย   
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร  

- รับค ำสั่งซื้อ/ช ำระเงิน พร้อมจัดสินค้ำให้ร้ำนยำ อภ. 
สำขำเวชศำสตร์เขตร้อน ขนยำที่รับจำกคลังและจัดเรียง
สินค้ำพร้อมจ ำหน่ำย ตรวจนับจ ำนวนสินค้ำคงเหลือ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22015) 1 คน 
 สังกัด ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรส ำคัญ หน้ำห้องฝ่ำยบริหำรพัสดุ
และผลิตภัณฑ์ ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยว- 
ข้อง จัดท ำเอกสำรและปฏิบัติงำนธุรกำรในแผนก และ 
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12453) 1 คน 
  สังกัด แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 2 กองมำตรฐำน- 
    วัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- สุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบและติดสติ๊กเกอร์ชี้บ่งสถำนะ ตรวจ
คุณภำพวัตถุดิบกลุ่มแคปซูล จัดเก็บ Reference Sample 
ของวัตถุดิบและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12472)(10102) 2 คน 
 สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 กองมำตรฐำน- 
    ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- จัดเตรียมเครื่องมือทีใ่ช้ในกำรผลิต วิเครำะห์ กำรวิจัย
และกำรทดลองต่ำงๆ เตรียมอำหำรส ำหรับเพำะเชื้อใน
กำรผลิตชีววัตถุและปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12216) 1 คน 
 สังกัด แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ กองมำตร-  
    ฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ      

- ล้ำงเครื่องมือในห้องปฏิบัติกำรทุกชนิด เบิกอุปกรณ์
เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติกำร ถ่ำยเอกสำรและเดินเอกสำร
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10569) 1 คน 
   สังกัด ผ.ตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 
 ก.ตรวจสอบคุณภำพทำงจุลฯ ฝ.ประกันคุณภำพ 

- ตรวจหำปริมำณและแยกชนิดกำรปนเปื้อนของเชื้อใน
วัตถุดิบ เป็นผู้ช่วยเภสัชกรในกำรตรวจวิเครำะห์บรรจุ
ภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

52. ลูกจ้ำงประจ ำ (11051) 1 คน 
 สังกัด กลุ่มงำนวิจัยวัคซีนจำกไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ 
   สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

- เตรียมสำรละลำย/วัสดุอุปกรณ์ปรำศจำกเชื้อ ติดต่อ
สั่งซื้อเบิกสำรเคมีและอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในงำนวิจัยและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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/53. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
53. ลูกจ้ำงประจ ำ (11076) 1 คน 
 สังกัด ผ.งำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 ก.บริหำรระบบ 
    คุณภำพ กำรประกันคุณภำพ รง.ผลิตยำรังสิต 1*  

- สุ่มตัวอย่ำงและตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวน 
กำรผลิต สุ่มตัวอย่ำงน้ ำบริสุทธิ์และตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10326) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1* 

- สุ่มตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ เป็นผู้ช่วยในกำร
วิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบที่ไม่ใช่ตัวยำส ำคัญและน้ ำใน
ระบบผลิตและปฏิบัติงำนอ่ืน  ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (11013) 1 คน 
 สังกัด แผนกควบคุมคุณภำพวัคซีน 1 กองประกัน- 
         คุณภำพวัคซีน กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ 

- รับ-ส่งวัตถุดิบ สำรเคมี ตัวอย่ำงวัคซีนเพ่ือตรวจวิเครำะห์ 
และบันทึกกำรรับส่งตัวอย่ำง ตรวจเช็ค ควบคุมและเบิก- 
จ่ำยพัสดุ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 

 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00378) 1 คน 
 สังกัด แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 

- เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในกำรผลิตยำ 
ควบคุมดูแลเครื่องจักร บันทึกผลกำรผลิตยำ ทบทวน
และจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรผลิต 

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00380-82) 3 คน 
 สังกัด แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 

- เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์ในกำรผลิตยำ 
ควบคุมดูแลเครื่องจักร บันทึกผลกำรผลิตยำ ทบทวนและ
จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรผลิต 

58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00390-91)(00486) 3 คน  
 สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 
   ฝ่ำยผลิตยำ 

- เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์ในกำรผลิตยำ 
ควบคุมดูแลเครื่องจักร บันทึกผลกำรผลิตยำ ทบทวนและ
จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรผลิต 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00405) 1 คน  
 สังกัด แผนกยำปรำศจำกเชื้อ 2 กองเภสัชกรรม 3 
   ฝ่ำยผลิตยำ 

- เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์ในกำรผลิตยำ 
ควบคุมดูแลเครื่องจักร บันทึกผลกำรผลิตยำ ทบทวนและ
จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรผลิต 

60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00428) 1 คน 
 สังกัด แผนกบรรจุยำน้ ำ 1 กองเภสัชกรรม 5 
   ฝ่ำยผลิตยำ 

- เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์ในกำรผลิตยำ 
ควบคุมดูแลเครื่องจักร บันทึกผลกำรผลิตยำ ทบทวนและ
จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรผลิต 

61. ลูกจ้ำงประจ ำ (01053-58)(00700)(02607) 8 คน 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต 
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1** 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำ
ลงแคปซูล บรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำแผงยำ นับ
จ ำนวนและตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ ์

62. ลูกจ้ำงประจ ำ (01061-66)(02995)(00214) 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต (00701) 9 คน 
      โรงงำนผลิตยำรังสิต 1** 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำ
ลงแคปซูล บรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำแผงยำ นับ
จ ำนวนและตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ ์

 

หมายเหตุ  *สังกัดกำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 สำมำรถปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนีได ้
  **สังกัดโรงงำนผลติยำรังสิต 1 สำมำรถปฏิบตัิงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบรุี จ.ปทุมธำนไีด้

/63. ต ำแหน่ง..... 
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 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)(ต่อ)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01072) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต 
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1* 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำ
ลงแคปซูล บรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำแผงยำ นับ
จ ำนวนและตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ ์

64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02777)(01046)(00092-94)
 สังกัด กลุ่มกำรผลิต 1                (02190)(6 คน)
          โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 

- ตรวจสอบน้ ำหนักแคปซูล โลหะในแคปซูล ผสมยำ
และบรรจุหีบห่อยำ ผลิตยำ เบิกอุปกรณ์กำรบรรจุและ
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย  

65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01048)(00098) 2 คน  
 สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2  
    โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 

- บรรจุหีบห่อยำที่ติดฉลำกแล้วลงกล่องตำมที่ก ำหนด 
บันทึกกำรปฏิบัติงำนลงในเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

66. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01040)(00442) 2 คน 
 สังกัด ผ.กระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค ก.คลังและ- 
   กระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- จัดสินค้ำตำมใบเบิก ตรวจนับ ขนย้ำยเข้ำจัดเก็บ เบิก
วัตถุดิบ/อุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์ ส ำหรับกำรผลิต และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01043) 1 คน 
 สังกัด แผนกส ำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ำรอง- 
   วัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  

- จัดเตรียม รับ-จ่ำยวัตถุดิบ บันทึกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ดูแล ตรวจนับเคลื่อนย้ำย และจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้อง
เรียบร้อย และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
68. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00363-71) 9 คน  
 สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1  
   ฝ่ำยผลิตยำ 

- เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในกำรผลิตยำ 
ควบคุมดูแลเครื่องจักร ทบทวนและจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้องในกระบวนกำรผลิต 

69. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00482) 1 คน 
    สังกัด แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ
    

- เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในกำรผลิตยำ ควบคุม 
ดูแลเครื่องเคลือบฟิล์มยำและคัดเม็ดยำให้ถูกต้องตำม 
GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00492-00494) 3 คน 
    สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 
   ฝ่ำยผลิตยำ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนบรรจุยำเข้ำแผง เช่น ยำ Metformin,  
และยำอื่นๆ เตรียมอุปกรณ์และบันทึกผลในกำรผลิตยำ
ประจ ำวัน และปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

71. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00420-23)(00499-00503) 
 สังกัด แผนกยำเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3        (9 คน) 
    ฝ่ำยผลิตยำ 

- ควบคุมเครื่องตอกเม็ดยำและเครื่องบรรจุยำลงแผง 
Strip Blister ผสมยำ และควบคุมเครื่องผสมยำ เก็บแผง 
ยำลงกล่อง และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

72. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00505)(02495) 2 คน 
 สังกัด แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4 
   ฝ่ำยผลิตยำ       

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิตยำให้เป็นไปตำมหลัก GMP 
บันทึกผลกำรผลิตยำประจ ำวัน คัดแยกยำเสีย บันทึก
เอกสำรควบคุมและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

หมายเหตุ  *สังกัดโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 สำมำรถปฏิบตัิงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนีได้
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/73. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)(ต่อ)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00511) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต 
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1* 

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำลง
แคปซูล บรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำแผงยำ  และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

74. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01005) 1 คน 
 สังกัด แผนกผลิตพันธุ์เชื้อตั้งต้น กองผลิตวัคซีน 
    โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ** 

- จัดเตรียม ขนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
และงำนกำรศึกษำ Inactivation Kinetics ท ำควำมสะอำด
อบฆ่ำเชื้อพ้ืนที่และปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

75. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01011) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน 
    โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ** 

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เตรียม 
อุปกรณ์และท ำควำมสะอำดเครื่องมือ จัดเก็บของเสีย
จำกกำรผลิตและปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

76. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00477) 1 คน 
 สังกัด ผ.ส ำรองวัตถุดิบ 2 ก.จัดซื้อและส ำรอง    
   วัตถุดิบ ฝ.บริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- จัดเตรียม รับ-จ่ำยวัตถุดิบ บันทึกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ดูแล ตรวจนับเคลื่อนย้ำย และจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้อง
เรียบร้อย และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

77. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00435) 1 คน  
 สังกัด กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
    ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- จัดสินค้ำตำมใบเบิก ตรวจนับ ขนย้ำยเข้ำจัดเก็บ เบิก
วัตถุดิบ/อุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์ ส ำหรับกำรผลิต และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

78. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00459)(00552) 2 คน 
  สังกัด ผ.ส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร ก.คลังและกระจำย 
    ผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์     

- จัดสินค้ำตำมใบเบิก เพ่ือส่งให้ลูกค้ำตำมข้อก ำหนดGMP 
จัดสินค้ำตำมใบเบิกโครงกำร VMI ขนสินค้ำส ำเร็จรูปเข้ำ
เก็บในคลังสินค้ำและปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

79. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00478) 1 คน 
 สังกัด สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ*** 
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- ส่งมอบยำและเวชภัณฑ์ให้ผู้รับจ้ำงขนส่ง เช็คยอดคงคลัง
ยำและเวชภัณฑ์ บรรจุยำและเวชภัณฑ์เพ่ือเตรียมส่งมอบ
บริษัทขนส่งและปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
80. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00097) 1 คน  
 สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2  
   โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 

- บรรจุหีบห่อยำที่ติดฉลำกแล้วลงกล่องตำมที่ก ำหนด 
บันทึกกำรปฏิบัติงำนลงในเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
หมายเหตุ : *สังกัดโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 สำมำรถปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนีได้ 
             **สังกัดโรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ สำมำรถปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบุรีได้ 
            ***สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำมำรถปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม อ.เมือง จ.อุดรธำนีได้ 

  
 

-------------------------------------- 
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