
 
 

     

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนทดลองงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ  

สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 

 
 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในต าแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 จ านวน 9 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ    
ในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
 

ต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1.1 เภสัชกร 5 (1682)(1684)(0657) จ านวน 3 อัตรา 
     สังกัด  แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 4 
             กองบริหารระบบคุณภาพ 1 
             การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 
             สถานที่ปฏิบัติงาน  องค์การเภสัชกรรม 
                                     ธัญบุรี ปทุมธานี  
 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามและอนุมัติการผลิต
ทุกขั้นตอนตามข้อก าหนด GMP PIC/s ทบทวน
เอกสารการผลิต (Batch processing record) และ
ข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ จัดเตรียม
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าก่ อ น ก า รอ นุ มั ติ ใช้  ต ร ว จ ส อ บ
กระบวนการผลิตยาที่ได้รับมอบหมายและบันทึกผล
การติดตาม  และปฏิ บั ติ งาน อ่ื นๆ  ตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย 
 

1.2 เภสัชกร 5 (2711) จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด  แผนกงานวิเคราะห์ 2 
             กองควบคุมคุณภาพ 2 
             การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 
             สถานที่ปฏิบัติงาน  องค์การเภสัชกรรม 
                                     ธัญบุรี ปทุมธานี 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณ ภาพ 
จัดเตรียมแผนงานวิเคราะห์ งาน สนับสนุนและ
ประสานงาน Process Validation และจัดท าข้อมูล 
Analyst Qualification และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

1.3 เภสัชกร 5 (0331) จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด กลุ่มควบคุมคุณภาพ 
             โรงงานผลิตยาปฏชิีวนะกลุ่ม เบตา-แลคแตม 
             สถานที่ปฎิบัติงาน องค์การเภสัชกรรม 
                                    พระราม 6 กรุงเทพฯ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
ยากึ่งส าเร็จรูป ยาทดสอบความคงสภาพ และยาจ้าง
ผลิต/ยาซื้อมาขายไป ตรวจสอบงาน Validation 
จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ  
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.4 เภสัชกร 5... 
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ต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1.4 เภสัชกร 5 (2035) จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 
             กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
             ฝ่ายประกันคุณภาพ    
             สถานที่ปฏิบัติงาน องค์การเภสัชกรรม 
                                    พระราม 6 กรุงเทพฯ 
 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพทาง          
จุลชีววิทยาของวัตถุดิบ  บรรจุภัณฑ์  ตรวจสอบ
คุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อที่จะน าไปใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ และทดสอบประสิทธิภาพของน้ ายาฆ่าเชื้อ 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.5 เภสัชกร 5 (2495)  จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด แผนกประกันคุณภาพวัคซีน 
             กองประกันคุณภาพวัคซีน 
             การประกันคุณภาพชีววัตถุ 
             สถานทีป่ฏิบัติงาน องค์การเภสัชกรรม 
                                   ทับกวาง จ.สระบุรี 
 

  - ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.6 เภสัชกร 5 (1491) จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด แผนกร้านค้า 4   
             กองการขายภาคเอกชน 
             ฝ่ายการตลาดและการขาย 
             สถานที่ปฏิบัติงาน องค์การเภสัชกรรม 
                                    สาขาเทเวศร์ กรุงเทพฯ 

 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับควบคุมการจ าหน่ายยาและ
เวชภัณฑ์  แนะน าและให้ความรู้ เกี่ยวกับยาและ      
เวชภัณฑ์  ควบคุมการรับ -จ่ายยาและเวชภัณฑ์ 
ควบคุมการจัดเก็บและรักษายาให้ถูกต้องตาม
กฎระเบี ยบ  และปฏิ บั ติ งาน อ่ืนๆ  ตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย 
 

1.7 นักกำรตลำด 5 (2108) จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด แผนกการขายเขตกทม. และปริมณฑล 
             กองการขายภาครัฐ 
             ฝ่ายการตลาดและการขาย 
             สถานที่ปฏิบัติงาน องค์การเภสัชกรรม 
                                    พระราม 6 กรุงเทพฯ 
 

- ปฏิบัติงานด้านการเยี่ยมลูกค้าโรงพยาบาลและให้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ องค์การเภสัชกรรม เสนอราคา 
รับใบสั่งซื้อ ส ารวจ สภาวะตลาดและปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 
2.  อัตรำเงินเดือน 
 

- วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท 
 
 
 

3. คุณสมบัติ... 
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3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
  

 3.1  อายุ  ไม่เกิน 35 ปี 
 3.2  เพศ  ไม่จ ากัดเพศ 
 3.3  วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต 
 
4. เอกสารการสมัคร ต้องยื่นเอกสำรครบถ้วน  ดังนี้ 
 

 4.1 ใบสมัครงาน  (ใบสมัครงานอยู่แนบท้ายประกาศฯ) 
                4.2 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 1 รูป 
 4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน เป็นต้น 

  
5.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruitgpo.hr@gmail.com 
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนำยน–12 กรกฎำคม 2564 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th 
หรือ www.facebook.com/hrgpo โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155  
 
6.  ก ำหนดวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 

 องค์การเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกวันที่  13 กรกฎาคม 2564            
เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th   
            
7.  กำรคัดเลือก 
 

 7.1 สัมภาษณ์ ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 7.2 ทดสอบปฏิบัติงาน    ภายหลังจากการประกาศผลการสัมภาษณ์แล้ว 
 

8.  หมำยเหตุ 
 

 8.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 
 8.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้         
ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลิกจ้างทันท ี 
 8.3 ถ้าองค์การเภสัชกรรม หรือหน่วยงานใดๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่ อ่ืน ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและจ้างเป็นพนักงาน  จะต้องตกลงยินยอมท าสัญญาผูกพันที่จะย้ายไปท างานในสถานที่ ใหม่              
โดยไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ   
 

8.4 เนื่องจาก... 

mailto:recruitgpo.hr@gmail.com
http://www.facebook.com/hrgpo
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 8.4 เนื่ องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นสถานที่ ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP ตามประกาศ              
องค์การเภสัชกรรม ก าหนดให้โรงงานผลิตยาเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิ์ไม่
พิจารณาผู้ที่สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
หรือยาเสพติด องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้าง 
 
 
 

                                                       ประกาศ ณ วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

                                                                                               
         

                                                  (นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล) 
                                                  รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

                                                  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
 
  
 
 
 
 
  
 








