
 
 

     

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนทดลองงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ  

สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 
 

 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในต าแหน่ง นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 เภสัชกร 5  นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่
งานบริหาร 5 จ านวน 12 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
 

ต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1.1 นักวิจัย 5 (2145)  จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก  
             สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าโครงร่างการศึกษา   
ชีวสมมูล/ก ากับดูแลโครงการศึกษาชีวสมมูลและการ
ทดลองท างคลิ นิ ก  ป ระสาน งาน และติ ดต าม
โครงการวิจัยทางคลินิกและการศึกษาชีวสมมูลเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแผน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

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

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

1.3 เภสัชกร 5 (0357) จ านวน 1 อัตรา 
    สังกัด  แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 
         กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
     ฝ่ายประกันคุณภาพ 
       

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
และกายภาพของยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ และยาต้าน
ไวรัสเอดส์  จัดเตรียมเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ
วิ เคราะห์ ยากึ่ งส า เร็จรูปของผลิตภัณ ฑ์ ยาเม็ ด      
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.4 เภสัชกร 5 (1964) จ านวน 1 อัตรา 
    สังกัด แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร 
        กองพัฒนาระบบคุณภาพ 
     ฝ่ายประกันคุณภาพ 
               
 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทบทวน (Review) เอกสาร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต GMP รวบรวม
จัดท าบัญชีของเอกสาร ตรวจหาปริมาณสารด้วย
HPLC/GC/UV-Spectrophotometer ตรวจหาสาร
ปนเปื้อนด้วย HPLC/GC/UV-Spectrophotometer 
/Limit Test และป ฏิ บั ติ งาน อ่ืนๆ  ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

1.5 เภสัชกร 5... 
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ต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1.5 เภสัชกร 5 (0038) จ านวน 1 อัตรา 
    สังกัด  แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 
     กองมาตรฐานวัตถุดิบ 
             ฝ่ายประกันคุณภาพ 
               

 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพและวัตถุดิบ 
จัดท าวิธีวิเคราะห์ของวัตถุดิบ จัดท าเอกสาร Excel 
Spreadsheet Validation ทั้งในส่วนของ Protocol 
และ Report ดู แล เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และ
ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.6 นักกำรตลำด 5 (1893) จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด กองการขายภาคเอกชน 
     ฝ่ายการตลาดและการขาย 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์และแผนการ
ต ล าด ข อ งก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เส ริ ม อ าห ารแ ล ะ
เครื่องส าอาง บริหารจัดการผลิตภัณฑ์/แบรด์ ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและขนาดตลาดให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์และแผนตลาด และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

1.7 นักกำรตลำด 5 (0513) จ านวน 1 อัตรา 
    สังกัด แผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    กองการขายภาครัฐ 
    ฝ่ายการตลาดและการขาย 
               

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนการติดต่อเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภาครัฐ ประสานงานกับ
ลูกค้าภาครัฐที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ บริการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนคืนยาของลูกค้าภาครัฐ และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.8 นักกำรตลำด 5 (0089) จ านวน 1 อัตรา 
    สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล 
     กองการขายภาครัฐ 
     ฝ่ายการตลาดและการขาย 

- ปฏิบัติงานด้านการเยี่ยมลูกค้าโรงพยาบาลในเขต 
กทม. และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ องค์การเภสัช
กรรม เสนอราคา รับใบสั่งซื้อ ส ารวจ สภาวะตลาด
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

1.9 นักกำรตลำด 5 (1151) จ านวน 1 อัตรา 
    สังกัด กองการขายภาคเอกชน 
    ฝ่ายการตลาดและการขาย 
 

- ปฏิบัติงานด้านการวางแผนและประสานงานในการ
จัดท ารูปแบบร้าน การจัดพ้ืนที่ การแบ่งกลุ่มสินค้า 
การจัดวางสินค้า มาตรฐานการบริการ การจัดระบบ
สม าชิ ก  (CRM) วิ เค ร าะห์ ย อด ข าย ขอ งส าข า        
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

1.10 นักกำรตลำด 5 (1160) จ านวน 1 อัตรา 
    สังกัด กองการขายภาคเอกชน 
    ฝ่ายการตลาดและการขาย 
 

- ปฏิบัติงานด้านการคัดเลือกยาที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ร้านยา Model 3 ดูแลปริมาณ Stock ของผลิตภัณฑ์ 
ติดต่อประสานสานกับ สปสช. โรงพยาบาล ร้านยา 
และหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบ SVMI และปฏิ บั ติ งาน อ่ืนๆ  ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย   

 
 
 

1.11 เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5... 
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ต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1.11 เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5 (0624) จ านวน 1 อัตรา 
    สังกัด  แผนกแผนงานการผลิต 
     กองบริหารการผลิต 
             ฝ่ายผลิตยา 

 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผนการผลิตยา ออกแผน
ผลิ ต ย า  ติ ด ต าม การผลิ ต ย ากั บ ห น่ วย งาน ใน        
ฝ่ายผลิตยา จัดท ารายงานการผลิตยาประจ าปี       
ส่ง อย. และปฎิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

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. 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 11 ตุลำคม – 25 ตุลำคม 2564 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ 
www.facebook.com/hrgpo โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155  
 

6.  ก ำหนดวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 

 องค์ การเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ ารับการคัดเลื อกวันที่  28 ตุลาคม 2564                
เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th   
            

7.  กำรคัดเลือก 
 

 7.1 สัมภาษณ์ ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 7.2 ทดสอบปฏิบัติงาน    ภายหลังจากการประกาศผลการสัมภาษณ์แล้ว 
 
 

8. หมายเหตุ... 

mailto:recruitgpo.hr@gmail.com
http://www.facebook.com/hrgpo
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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 เนื่ องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นสถานที่ ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP ตามประกาศ              
องค์การเภสัชกรรม ก าหนดให้โรงงานผลิตยาเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดั งนั้น องค์การเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิ์ ไม่
พิจารณาผู้ที่สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
หรือยาเสพติด องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้าง 
 
 
 

                                                       ประกาศ ณ วันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

                                                  
 

                                                  (นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
                                                  รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

                                                  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
 
  
 
 
 
 
  
 










