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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 
---------------------------------------- 

 องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) – 
วุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) สำยวิทยำศำสตร์ เพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวโดยวิธีกำรคัดเลือก (สิ้นสุดสัญญำ
จ้ำง 31 มีนำคม พ.ศ.2565) สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม จ ำนวน 133 คน โดยมีรำยละเอียดกำร
เปิดรับสมัคร ดังนี้ 
 

 1. วุฒิการศึกษาและจ านวนที่เปิดรับ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวนรับ (คน) 
 -  ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์) 27 
 -  ม.3/ม.6 106 

รวม 133 
 

 2. อัตราเงินเดือน 
  

วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือน (บาท) 
 -  ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์) 10,740 
 -  ม.3/ม.6 10,150 

 

 3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

  3.1  อำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
  3.2  สุขภำพแข็งแรงไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
  3.3  สำมำรถปฏิบัติงำนช่วงเวลำกลำงคืนได้ 
 

 4. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
 

  4.1 ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้น หำกไม่ระบุต ำแหน่งที่ต้องกำรสมัครหรือ
ระบุเกินกว่ำ 1 ต ำแหน่ง จะถือว่ำขำดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยน 
แปลงแก้ไขไม่ได ้
  4.2  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมต ำแหน่งที่องค์กำรเภสัชกรรมประกำศ 
  4.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ตรงตำมประกำศรับสมัครและคัดกรองรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรในกำรสมัครงำนทุกประเภทที่องค์กำร-
เภสัชกรรมตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ เป็นเอกสำรปลอมหรือเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้ องค์กำรเภสัชกรรมจะ
ถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และด ำเนินกำรยกเลิกกำรจ้ำงเพ่ือให้พ้นจำกสถำนะกำรเป็นพนักงำน/
ลูกจ้ำงองค์กำรเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใดๆ จำกองค์กำรเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น 

/5. หลักฐำนที่ใช้..... 



 5. หลกัฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 

  5.1  ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) 
  5.2  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
  5.3  หลักฐำนผ่ำนกำรตรวจคัดเลือกทหำร (สด.8 หรือ สด.43) เท่ำนั้น 
  5.4  รูปถ่ำยสวมชุดสุภำพ หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  5.5  หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรท ำงำน เป็นต้น 
 

 6. สถานที่และวันเวลารับสมัคร 
 

  สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่อำคำรเฉลิมพระเกียรติ องค์กำรเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธำนี หรือทีแ่ผนกงำนบุคคล องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำมท่ี 6) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ - 9 มีนำคม 2564 
วันและเวลำท ำกำร จันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.00 - 16.00 น. ขอทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ 
www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมำยเลข 02-2038153 
 

  7. การประกาศรายช่ือ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน 
 

  องค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ.2564 เวลำ 
15.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th และบริเวณชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม  
  

 8. การคัดเลือก 
 

 8.1 สอบสัมภำษณ์  
  - ภำยหลังจำกกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 8.2 ทดสอบปฏิบัติงำน  
   - ภำยหลังจำกกำรประกำศผลกำรสอบสัมภำษณ์แล้ว 
 

 9. หมายเหตุ 
 

 9.1 กำรประกำศรับสมัครครั้งนี้ องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ ในกำรยกเลิกไม่ว่ำจะมีกำรสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตำม 
 9.2 กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐำนไม่ตรงกับที่แจ้งไว้       
ในใบสมัคร องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที 
 9.3 เนื่องจำกองค์กำรเภสัชกรรมเป็นสถำนที่ผลิตยำตำมมำตรฐำน GMP และตำมประกำศ องค์กำร
เภสัชกรรม ก ำหนดให้โรงงำนผลิตยำเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์กำรเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำผู้ที่ 
สูบบุหรี่ หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่ องค์กำรเภสัชกรรม
จะพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที 
 9.4 ถ้ำองค์กำรเภสัชกรรม หรือหน่วยงำนใดๆ จะต้องย้ำยไปปฏิบัติงำนสถำนที่อ่ืน ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และจ้ำงเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำง จะต้องตกลงยินยอมท ำตำมสัญญำผูกพันที่จะย้ำยไปท ำงำนในสถำนที่ใหม่ โดย
ไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก        
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ประกำศ ณ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 
 

          
 

(นำงศิรินุช ชีวันพิศำลนุกูล) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



 

 

 
 

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ลูกจ้ำงชั่วครำว (11114-16) รับ 3 คน 
สังกัด แผนกผลิตสำรสกัดกัญชำ  
        กองผลิตภัณฑ์กัญชำ 
 ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

- ตรวจสอบและลงบันทึกรับวัตถุดิบ อบแห้งช่อดอก
กัญชำ สกัดสำรสกัดกัญชำทำงกำรแพทย์ ระเหยตัวท ำ
ละลำยให้เป็นสำรสกัดเข้มข้น สุ่มตัวอย่ำงเพ่ือส่งตรวจ
วิเครำะห์และปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. ลูกจ้ำงชั่วครำว (11117-21) รับ 5 คน 
สังกัด แผนกผลิตผลิตภัณฑ์กัญชำ  
 กองผลิตภัณฑ์กัญชำ 
     ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

- ตรวจสอบและลงบันทึกสำรสกัด ผสมสำรสกัดตำม
สูตรกำรผลิต บรรจุผลิตภัณฑ์กัญชำตำมแผนกำรผลิต 
สุ่มตัวอย่ำงเพ่ือส่งตรวจวิเครำะห์ รวบรวมและก ำจัดของ
เสียกัญชำและปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3. ลูกจ้ำงชั่วครำว (11272-75)(11278) รับ 5 คน 
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 4  
 กองบริหำรระบบคุณภำพ  
 กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต1 

- สุ่มตัวอย่ำงและตรวจวิเครำะห์คุณภำพยำในระหว่ำง 
กำรผลิตและวิเครำะห์ข้อมูล  ท ำ Trend Analysis สุ่ม
ตรวจคุณภำพน้ ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในกำรผลิต บันทึกผลตรวจ
รับรองยำและปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4. ลูกจ้ำงชั่วครำว (11279-80) รับ 2 คน 
สังกัด ผ.งำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและเอกสำร 
 กองบริหำรระบบคุณภำพ  
 กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเตรียมข้อมูลส ำหรับแนบเอกสำร
บันทึกกำรผลิต ตรวจสอบติดตำมกำรชั่งจ่ำยวัตถุดิบ 
บรรจุภัณฑ์ ข้อมูลกำรพิมพ์บนฉลำก กระบวนกำรผลิต
ทุกขั้นตอน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

5. ลูกจ้ำงชั่วครำว (11281) รับ 1 คน 
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์วัตถุดิบ  
 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
 กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- สุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบที่เป็นตัวยำส ำคัญและที่ไม่ใช่ตัวยำ
ส ำคัญ จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสำรส ำหรับกำรสุ่ม
ตัวอย่ำง ท ำลำยตัวอย่ำงวัตถุดิบก ำจัดของเสียและปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6. ลูกจ้ำงชั่วครำว (11283-84) รับ 2 คน 
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์  
 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
 กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- สุ่มตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ จัดเตรียมอุปกรณ์
และเอกสำรส ำหรับกำรสุ่มตัวอย่ำง เป็นผู้ช่วยในกำร
ตรวจวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์  และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7. ลูกจ้ำงชั่วครำว (11285-86) รับ 2 คน 
สังกัด แผนกงำนชีววิเครำะห์ 
 กองควบคุมคุณภำพ 
 กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- เป็นผู้ช่วยในกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงในกำรตรวจ 
สอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำของวัตถุดิบ ควบคุมดูแล
ระบบกำรท ำงำนในห้องปฏิบัติกำร จัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องแก้วและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

8. ลูกจ้ำงชั่วครำว (11287)(11290)(11296-97) รับ 4 คน 
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 1 
 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
 กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- เป็นผู้ช่วยในกำรจัดเตรียมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์สำร ท ำกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงวัตถุดิบที่เป็น
ตัวยำส ำคัญ ท ำลำยตัวอย่ำงวัตถุดิบและก ำจัดของเสีย
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

หมำยเหตุ : ต ำแหน่งที่ 1-8 ปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
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รายละเอียดต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

/9. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
9. ลูกจ้ำงชั่วครำว (11298)(11302) รับ 2 คน 
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 3  
 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
 กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  

- จัดเตรียมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์สำร 
ท ำกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงวัตถุดิบที่ เป็นตัวยำส ำคัญ 
ตรวจ Stability ของผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป จัดเตรียม
สำรเคมีและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

10. ลูกจ้ำงชั่วครำว (10156) รับ 1 คน 
สังกัด แผนกมำตรฐำนวิเครำะห์คุณภำพด้ำนเภสัชภัณฑ์ 
 กองสอบเทียบและทดสอบ 
 ส ำนักอ ำนวยกำร 

- ปฏิบัติงำนล้ำงเครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติ 
กำร เทของเสียจำกกำรวิเครำะห์ จัดท ำเอกสำรตำมระบบ
มำตรฐำน ISO/IEC 17025 ควบคุมดูแลและจัดเก็บบันทึก
แฟ้มเอกสำรและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
11. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01100)(01102)(01111)(01113) 
สังกัด แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชำ  รับ 4 คน 
 กองผลิตภัณฑ์กัญชำ 
 ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

- จัดเตรียมวัสดุปลูกและสำรละลำยธำตุอำหำรพืช เพำะ
เมล็ดและอนุบำลต้นกล้ำ ปักช ำกิ่งและอนุบำลกิ่งปักช ำ 
ดูแลต้นกัญชำ ตัดแต่งทรงพุ่ม ชั่งน้ ำหนักและบรรจุหีบ
ห่อและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

12. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01122-26) รับ 5 คน 
สังกัด แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชำ 
 กองผลิตภัณฑ์กัญชำ 
 ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

- จัดเตรียมวัสดุส ำหรับกำรปลูกและสำรละลำยอำหำร
พืช เพำะเมล็ดและอนุบำลต้นกล้ำ ปักช ำกิ่งและอนุบำล
กิ่งปักช ำ ดูแลพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตยำและ
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

13. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01132)(01136) รับ 2 คน 
สังกัด แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 กองอ ำนวยกำร 
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของ รปภ.ตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน ตู้น้ ำ-
ดับเพลิง รถดับเพลิง ควบคุมดูแลตรวจสอบกล้องวงจร
ปิด และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

14. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01137-01139)(01141-46) 
  (01150-57)(01160-61) รับ 19 คน  
สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ  
  กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  

- ตรวจสอบเอกสำรกำรรับวัตถุดิบ จัดเก็บวัตถุดิบให้ถูก 
ต้องตำมหลัก GMP จัดเตรียมวัตถุดิบให้หน่วยงำนสุ่ม
ตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์ ชั่ง-จ่ำยวัตถุดิบและลงบันทึก EBR 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

15. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01162-71)(01177-78)(01190-94) 
     (01196-97) รับ 19 คน 
สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์  
 กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ตรวจรับและจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ เตรียมบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
กำรสุ่มตัวอย่ำง จ่ำยบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมำตรฐำน 
GMP และลงบันทึก EBR ควบคุมกำรท ำงำนเครื่องพิมพ์
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

16. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01201-04)(01206-09)(01214-16) 
สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป       รับ 11 คน 
  กองกำรคลังส ำรอง 
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- จัดส่งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์แก่หน่วยผลิต รับและจัดเก็บ 
ยำส ำเร็จรูป จัดเตรียมและจัดส่งยำส ำเร็จรูปขึ้นรถขนส่ง 
เดินทำงไปกับรถขนส่งยำและประสำนงำนกับคลังสินค้ำ
ปลำยทำงและปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

หมำยเหตุ : ต ำแหน่งที่ 9, 11-16 ปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 
    : ต ำแหน่งที่ 10 ปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม (ถนนพระรำม 6)
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/17. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
17. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01217-20) รับ 4 คน 
สังกัด แผนกงำนผลิต 1 
 กองกำรผลิต 
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ปฏิบัติงำนช่วยซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรผลิต
เบื้องต้น ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผสมผงยำ กระบวน- 
กำรตอกเม็ดยำ/บรรจุยำลงแคปซูล กระบวนกำรเคลือบ 
เม็ดยำ กระบวนกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำ-
แผงยำ และกระบวนกำรบรรจุหีบห่อพร้อมลงบันทึก
ข้อมูลกำรผลิตในระบบ สุ่มตัวอย่ำงพร้อมตรวจสอบ
คุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำรผลิต นับจ ำนวนและ
ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ก่อนและ
ระหว่ำงปฏิบัติงำนบรรจุหีบห่อ เช่น ควำมสมบูรณ์ของ
แผงยำ ควำมชัดเจนและถูกต้องของ Lot No.ที่แผงยำ 
กล่องพิมพ์และฉลำกยำ ควำมถูกต้องของเอกสำรก ำกับ
ยำ พร้อมบรรจุหีบห่อลงภำชนะบรรจุยำ ชั่งน้ ำหนักผลิต- 
ภัณฑ์ส ำเร็จรูปที่ได้ ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ด้ำนคุณภำพทำงกำยภำพและปริมำณใน
ระหว่ำงกระบวนกำรผลิต ท ำควำมสะอำดเครื่องจักร 
อุปกรณ์กำรผลิตและห้องปฏิบัติงำนพร้อมลงบันทึก
ข้อมูล ตรวจสอบจ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ พร้อม
ประสำนกำรส่งมอบให้กองกำรคลังส ำรอง และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

18. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01221)(01224-26) รับ 4 คน 
สังกัด แผนกงำนผลิต 2 
 กองกำรผลิต  
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
19. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01228-29) รับ 2 คน 
สังกัด แผนกงำนผลิต 4 
 กองกำรผลิต  
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
20. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01231-51)(01256-59) รับ 25 คน 
สังกัด แผนกงำนผลิต 5 
 กองกำรผลิต 
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
21. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01260-65)(01271) รับ 7 คน 
สังกัด แผนกงำนทดลองผลิตระดับ Pilot Scale 
  กองกำรผลิต 
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
22. ลูกจ้ำงชั่วครำว (01128-31) รับ 4 คน 
สังกัด แผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ 
  กองเภสัชภัณฑ์ 
  ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

- เบิกและตรวจสอบกำรเบิกวัตถุดิบ/อุปกรณ์กำรผลิต 
เตรียมเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์และห้องผลิตส ำหรับ 
กำรผลิต ตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์ระหว่ำงผลิตและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

หมำยเหตุ : ต ำแหน่งที่ 17 - 22 ปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 
 
 

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