สำเนำคู่ฉบับ
ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนทดลองงำนในตำแหน่งต่ำง ๆ
สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางด้าน
เภสั ชวิทยา เพื่อบรรจุ เป็ นพนั กงานทดลองงานในตาแหน่ ง นักวิจัย 5 จานวน 1 อัตรา สั งกัดกลุ่ มวิช าการและ
ประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. สังกัดและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ตำแหน่ง
1.1 นักวิจัย (2145) จานวน 1 อัตรา
สังกัด กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดทาโครงร่างการศึกษา
ชีวสมมูล/กากับดูแลโครงการศึกษาชีวสมมูลและการ
ทดลองทางคลิ นิ ก ประสานงานและติ ด ตาม
โครงการวิ จั ย ทางคลิ นิ ก และการศึ ก ษาชี ว สมมู ล
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน ตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะ รายงานความก้าวหน้า และรายงาน
ฉบั บ สมบู ร ณ์ โ ครงการทดลองทางคลิ นิ ก และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. อัตรำเงินเดือน
- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 - 25,540 บาท
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 อายุ
ไม่เกิน 35 ปี
3.2 เพศ
ไม่จากัดเพศ
3.3 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
(ต้องสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตร์เท่านั้น)
4. หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครคัดเลือก
4.1 ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสาเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.3 หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน เป็นต้น
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิดต้องนาต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสาเนา อย่างละ 1 ชุด
5. สถานที่...

-25. สถำนที่ และวันเวลำรับสมัคร
ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
องค์ก ารเภสัช กรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่ง พญาไท เขตราชเทวี กรุง เทพมหานคร ตั้ง แต่
วั น ที ่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ – 3 มี น าคม 2564 ระหว่ า งเวลา 08.00–16.00 น. เว้ น วั น หยุ ด ราชการ
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155
6. กำหนดวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
วั น ที่ 5 มี น าคม 2564 เวลา 15.00 น. บริ เวณ ชั้ น 1 อาคารอ านวยการ องค์ การเภสั ช กรรม
และทาง www.gpo.or.th
7. กำรคัดเลือก
7.1 สอบข้อเขียน
ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
7.2 สัมภาษณ์
ภายหลังจากการประกาศผลการสอบข้อเขียนแล้ว
7.3 ทดสอบปฏิบัติงาน ภายหลังจากการประกาศผลการสัมภาษณ์แล้ว
8. หมำยเหตุ
8.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตาม
8.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้
ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที
8.3 ถ้าองค์การเภสั ชกรรมหรือหน่ว ยงานใด ๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อื่น ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง จะต้องตกลงยินยอมทาสัญญาผูกพันที่จะย้ายไปทางานในสถานที่ใหม่
โดยไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ อีก
8.4 เนื่ อ งจากองค์ ก ารเภสั ช กรรมเป็ น สถานที่ ผ ลิ ต ยาตามมาตรฐาน GMP ตามประกาศ
องค์การเภสั ช กรรม กาหนดให้ โ รงงานผลิ ตยาเป็นเขตปลอดบุห รี่ ดั งนั้น องค์การเภสั ช กรรมจึงสงวนสิ ทธิ ไม่
พิจารณาผู้ที่สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
หรือยาเสพติด องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณาเลิกจ้างทันที

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล)
รองผู้อานวยการ ทาการแทน
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

