
     ส ำเนำคู่ฉบับ  
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงำนและลูกจ้ำง เข้ำปฏิบัติงำนสังกดัหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม โดยบรรจุเป็นพนักงำน จ ำนวน  
13 อัตรำ จ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 25 อัตรำ และลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 35 อัตรำ รวม 73 อัตรำ        
ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 1. พนักงาน จ านวน 14 อัตรา 
    

      - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้  
 
 

 

 2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 25 อัตรา  
 

  - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/คน 
- ปริญญำตรี 4 
- ปวส. 3 
- ปวช. 13 
- ม.6 สำยวิทยำศำสตร์   1 
- ม.6   4 

รวม 25 
 

 

 

 
 
 
 
 

3. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 

วุฒิการศึกษา จ านวน/อัตรา 
- ปริญญำตรี 7 
- ปวช. 6 

รวม 13 
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 3. ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 35 อัตรา  
 

  - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/คน 
- ปริญญำตรี 28 
- ปวส. 4 

           -    ปวช. 1 
            -     ม.6   1 
            -    ม.3/ม.6   1 

รวม 35 
 

 4. 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 

 
 5. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

  5.1  อำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
5.2  คุณสมบัติทั่วไป 

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

ติดยำเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตรำย หรือโรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำร  
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำร หรือถูกพักงำนจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรสำธำรณะ เทศบำล 
สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
สำธำรณะ เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

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

(8) ไม่เป็นผู้... 
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                   (8)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                   (9)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 5.3  ต ำแหน่งในสังกัดฝ่ำยผลิตยำ, โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม, โรงงำนผลิตยำรังสิต 1,
โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสีและสำมำรถปฏิบัติงำน
ช่วงกลำงคืนได ้
 5.4  พ้นภำระกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว (กรณีเพศชำย) 
 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิกำรศึกษำดังกล่ำว 
จะต้องเป็นวุฒิกำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิเทียบเท่ำ 
ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกำศฯ เพ่ือสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐำนจำกสถำบันที่จบกำรศึกษำรับรอง         
ว่ำเป็นวุฒิกำรศึกษำที่เทียบเท่ำกับวุฒิตำมประกำศ และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติ
จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันที่สมัคร ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำใดจะถือตำมกฎหมำย  
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำบันนั้นเป็นเกณฑ์ 
 

 6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
 

  6.1 ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้น หำกไม่ระบุต ำแหน่งที่ต้องกำรสมัครหรือระบุ
เกินกว่ำ 1 ต ำแหน่ง จะถือว่ำขำดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได ้
  6.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมต ำแหน่งที่องค์กำรเภสัชกรรมประกำศ 
  6.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
สอบคัดเลือกตรงตำมประกำศรับสมัครและคัดกรองรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณี
ที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรในกำรสมัครงำนทุกประเภท     
ที่องค์กำรเภสัชกรรมตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นเอกสำรปลอมหรือเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้ องค์กำรเภสัชกรรม
จะถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และด ำเนินกำรยกเลิกกำรจ้ำงเพ่ือให้พ้นจำกสถำนะกำรเป็น        
พนักงำน/ลูกจ้ำงองค์กำรเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใดๆ จำกองค์กำรเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น 
 

 7. วิธีการรับสมัคร 
 

             7.1 องค์กำรเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  12 - 30 พฤษภาคม 2565         
(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สมัครได้ทำงเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสำมำรถดู
รำยละเอียดต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่ำวและกิจกรรม/ข่ำวรับสมัครงำน 
หรือทำง Facebook/HRGPO 
             7.2 ให้ผู้สมัครอ่ำนประกำศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำปฏิบัติงำนกับองค์กำรเภสัชกรรม 
โดยละเอียดก่อนที่จะด ำเนินกำรกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตำมขั้นตอน และตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนยืนยัน 
เพ่ือส่งใบสมัคร (หำกยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว  จะไม่อนุญำตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขำดไม่ว่ำกรณีใดๆ        
ก็ตำม) 
             7.3 เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดแล้ว ระบบจะออกเลขท่ีกำรช ำระเงิน
และแบบฟอร์มกำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

7.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบ... 
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             7.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบ ในกระดำษขนำด 
A4 หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
             กรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสำมำรถ    
เข้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล  
ในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
  7.5 ผู้สมัครต้องช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 280 บำท (อัตรำเดียวกันทั่วประเทศ) โดยด ำเนินกำร
ดังนี้ น ำแบบฟอร์มช ำระเงินตำมข้อ 7.4 ไปช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ ในวันและเวลำ
ท ำกำรของธนำคำร ระหว่างวันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรสอบ จ ำนวน 
280 บำท ประกอบด้วย 
 

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

              

  7.6 เมื่อช ำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำน 
             เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบตำมข้อ 7.5 แล้ว องค์กำรเภสัชกรรมจะไม่คืนเงินให้     
ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบครบถ้วนแล้ว 
 

  8. การประกาศรายช่ือ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน 
 

  องค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก วันที่ 9 มิถุนายน 2565       
เวลำ 13.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่ำวและกิจกรรม/ข่ำวรับสมัครงำน   

 ส ำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกก ำหนดกำรสอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565             
ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรรำชด ำเนิน 
  

 9. เอกสารที่ต้องน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน 
 

 9.1  หลักฐำนกำรช ำระเงิน 
 9.2  บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ที่มีรูปถ่ำยของเจ้ำของบัตร 
   หำกไม่น ำหลักฐำนมำแสดงให้ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
  

 10. การสอบคัดเลือก 
 

10.1  สอบข้อเขียน  
          - วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และวิชำภำษำอังกฤษ เวลำสอบ 2 ชั่วโมง 

                           - วิชำเฉพำะต ำแหน่ง เวลำสอบ 2 ชั่วโมง   

 10.2 สอบสัมภำษณ์  
                         - ภำยหลังจำกกำรประกำศผลสอบข้อเขียน 
  

                10.3 ทดสอบปฏิบัติงำน  
                         - ภำยหลังจำกกำรประกำศผลกำรสอบสัมภำษณ์แล้ว 

11. หมำยเหตุ... 
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ประกำศ ณ วันที่  9  พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

 (นำงสำวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 

 11. หมายเหตุ 
 

 11.1 กำรประกำศรับสมัครครั้งนี้ องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกไม่ว่ำจะมีกำรสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตำม 
 11.2 กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐำนไม่ตรงกับที่แจ้งไว้       
ในใบสมัคร องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที 
 11.3 เนื่องจำกองค์กำรเภสัชกรรมเป็นสถำนที่ผลิตยำตำมมำตรฐำน GMP และตำมประกำศองค์กำร-
เภสัชกรรมก ำหนดให้โรงงำนผลิตยำเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์กำรเภสัชกรรมจึงสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำผู้ที่สูบบุหรี่ 
หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่ องค์กำรเภสัชกรรม       
จะพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที 
 11.4 ถ้ำองค์กำรเภสัชกรรม หรือหน่วยงำนใดๆ จะต้องย้ำยไปปฏิบัติงำนสถำนที่อ่ืน ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และจ้ำงเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำง จะต้องตกลงยินยอมท ำตำมสัญญำผูกพันที่จะย้ำยไปท ำงำนในสถำนที่ใหม่ โดยไม่
เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก        
 11.5 บุคคลที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้
ในพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
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 พนักงาน  
 

● วุฒิปริญญาตร ี
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. นักวิทยาศาสตร์ 4 (1495)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกมำตรฐำนและวิเครำะห์คุณภำพด้ำน     
          เภสัชภัณฑ์ 
          กองสอบเทียบและทดสอบ  
          ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ สำขำคอมพิวเตอร์   

-   รับ-ส่งและลงทะเบียนตัวอย่ำง ออกใบ Request  
รับส่ งใบรำยงำนผล จัดท ำบัญชี  ยำเสพติด ดูแล
ฐำนข้อมูลลูกค้ำในระบบ LIMS สรุปข้อมูลต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยค ำนวณ Cost Center/Profit Center  และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) 1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกระบบงำนขำย 
   กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
         ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรม  
 คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

-  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ระบบ  ก ำหนดควำม
ต้องกำรข้อมูลและก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ พัฒนำ
ระบบงำนคอมพิวเตอร์หรือเขียนค ำสั่งให้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลกำรท ำงำนตำมที่ก ำหนด และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3. บุคลากร 4 (2285)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกวิเครำะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ 
          กองกลยุทธ์และนโยบำยทุนมนุษย์ 
          ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูล, วิเครำะห์ข้อมูล 
 ธุรกิจ, วิทยำกำรคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์,    
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ    
    * ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมท่ีก ำหนด 

 -  ควบคุมดูแลภำพรวมกำรท ำงำนระบบฐำนข้อมูลด้ำน
ทุนมนุษย์ รวบรวมค ำขอเปลี่ยนกระบวนกำรระบบงำน 
วิเครำะห์ผลกระทบ พัฒนำเครื่องมือ / Application/ 
Platform, HR Analysis & HR Analytics สนับสนุนกำร
น ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในองค์กร วิเครำะห์อัตรำ
ผลผลิต และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

4. บุคลากร 4 (0429)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
          กองบริหำรทุนมนุษย์ 
          ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 สำขำ  ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ 
    * ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมท่ีก ำหนด 

- ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ รับสมัคร
สมำชิกกองทุน กระทบยอดกิจกำรกองทุนประจ ำเดือน 
และงำนขออนุมัติจ่ำยเงินสะสม จัดท ำรำยงำนกำร
ประชุม ร่วมด ำเนินกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 3-4  ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
          Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
                     ต ำแหน่งท่ี 1-4  ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำม 6  
 
 

5. บุคลำกร 4... 
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● วุฒิปริญญาตร ี(ต่อ)   
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
5. วิศวกร 4 (1306)   1 อัตรำ 
 สังกัด  โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ มีใบ ก.ว.  
 และประสบกำรณ์ ด้ำนกำรออกแบบหรือควบคุมงำน   
 ก่อสร้ำง หรือกำรใช้งำนและควบคุมเครื่องจักรใน 
 โรงงำนอุตสำหกรรม 2 ปี 

- ติดตำมก ำกับดูแล ควบคุมและด ำเนินกำรติดตั้งระบบ
ผลิตน้ ำต่ำงๆ ระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร ระบบ Chiller 
Plant, ระบบ HVAC for Clean room และเครื่องจักร
ส ำหรับผลิตยำ   จัดท ำเอกสำร  SOP,WI ตรวจสอบเอกสำร
งำนก่อสร้ ำง  และปฏิบัติ ง ำน อ่ืนๆ ตำมที่ ได้ รั บ
มอบหมำย 

6. วิศวกร 4 (1393)   1 อัตรำ 
 สังกัด  กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์  
   * ต้องมีผลสอบภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด 

- ร่วมออกแบบงำนคลังสินค้ำอัตโนมัติ ดูแลบ ำรุงรักษำ
ระบบ Hardware ร่วมในทีมกำรก่อสร้ำงระบบคลังสินค้ำ
อัตโนมัติ ประสำนงำนติดตั้งงำนก่อสร้ำงอำคำรและ 
งำนบริหำรคลังสินค้ำ งำนตรวจรับพัสดุ และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7. นักวิทยาศาสตร์ 4 (2592)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกควบคุมคุณภำพวัคซีน 2 
          กองประกันคุณภำพวัคซีน 
          กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ 
 สำขำ ทำงด้ำนจุลชีววิทยำ,จุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์, 
 เทคนิคกำรแพทย์, เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 

- ตรวจวิเครำะห์ด้ำนจุลชีววิทยำ อณูชีววิทยำและ
สัตว์ทดลอง ส ำหรับวัตถุดิบตั้งต้น ตัวอย่ำงระหว่ำง
กระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์วัคซีนส ำเร็จรูปของ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรค 
Covid-19 และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  

  หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 6           ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
               Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
                     ต ำแหน่งท่ี 5            ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบรุี จ.ปทุมธำน ี
                     ต ำแหน่งท่ี 6            ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำม 6 
                     ต ำแหน่งท่ี 7            ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบุร ี
 
     
 
 

  
 
 
 
 
 
 

9. พนักงำนวิทยำศำสตร์... 
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● วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
8. พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 (1356)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกสอบเทียบ 1 
          กองสอบเทียบและทดสอบ  
          ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำงเครื่องกล/ ช่ำงไฟฟ้ำ 

-  ป ฏิ บั ติ ง ำ น ด้ ำ น ส อ บ เ ที ย บ เ ค รื่ อ ง  Stability                
Chamber, Cold Room และเครื่องจักรในกำรผลิต
พร้อมจัดท ำใบรำยงำนผลกำรสอบเทียบ บ ำรุงรักษำ
เครื่องมือ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9. พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2696)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot scale 
    กองกำรผลิต   
          โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ 
 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

- ควบคุม ปรับแต่ง และซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล
กำรผลิต ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำและบรรจุ 
หีบห่อ บันทึกข้อมูลในระบบ MES และปฏิบัติงำนอื่นๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

10. พนักงานพัสดุ 2 (2701)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ 
   กองกำรคลังส ำรอง  
          โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ 
 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

- ควบคุมและตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรชั่ง -จ่ำย
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ  GMP ดูแลและ
บ ำรุงรักษำ Dispensing Booth และอุปกรณ์ต่ำงๆ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

11. พนักงานเทคนคิการผลิต 2 (1342)  1 อัตรำ  
 สังกัด  กลุ่มกำรผลิต 1 
          โรงงำนผลิตยำปฏชิีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำงยนต์/ ไฟฟ้ำ/ อิเลคทรอนิกส์  
 แมคคำทรอนิกส์/ อุตสำหกรรม 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผง 
(Automatic Blister Packing Machine) และปฏิบัติ  
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 12. พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1310)  1 อัตรำ 
 สังกัด   แผนกบริกำรและตรวจสอบควำมถูกต้อง     
            ห้องปฏิบัติกำร  
            กองกำรบรรจุ   
           โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนกำรผลิตระบบ
HVAC ระบบควำมร้อนชื้นและควำมร้อนแห้ง ดูแล
รักษำเครื่องมือและอุปกรณ์  จัดท ำแผนปฏิบัติงำน   
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ  :   ต ำแหน่งท่ี 8 และ 11-12      ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำม 6 
                     ต ำแหน่งท่ี 9-10                 ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี
  ต ำแหน่งท่ี 12             ปฏิบตังิำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบรุ ี  
  
 

 13. พนักงำนกำรขำย... 
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●  วุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
13. พนักงานการขาย 2 (0806)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกร้ำนค้ำ 4  
          กองกำรขำยภำคเอกชน 
          ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร  

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอรำคำ
ยำให้กับลูกค้ำ จัดเก็บและเรียงยำให้พร้อมส ำหรับกำรขำย 
ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำ     
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

  หมายเหตุ  :   ต ำแหน่งท่ี 13  ปฏิบัติงำนท่ีร้ำนขำยยำองค์กำรเภสัชกรรม สำขำเทเวศน ์
  

ลูกจ้างประจ า 
 

● วุฒิปริญญาตร ี  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ลูกจ้างประจ า ป.ตรี (40349)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกผลิตเครื่องมือแพทย์ 
          กองเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรำย 
          ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-  ปฏิบัติ งำนด้ำนกำรควบคุมกำรผลิตผลิตภัณฑ์      
แผนกผลิตเครื่องมือแพทย์ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย      

2. ลูกจ้างประจ า ป.ตรี (40504)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกกำรขำยเขตภำคเหนือและภำคใต้ 
  กองกำรขำยภำครัฐ  
         ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/สังคมศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนออกเยี่ยม เสนอขำยและประสำนงำน
ลูกค้ำภำครัฐในเขตที่รับผิดชอบ ส ำรวจภำวะตลำด 
ติดตำมสถำนกำรณ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย หำกมีรถยนต์ส่วนตัวจะ
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

3. ลูกจ้างประจ า ป.ตรี (42121)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล  
          กองกำรขำยภำครัฐ  
          ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/สังคมศำสตร์ 

- ออกเยี่ยมลูกค้ำโรงพยำบำลในเขต กทม. ให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ติดต่อลูกค้ำในกำรเสนอรำคำ รับใบสั่งซื้อ 
รวมทั้งเข้ำร่วมประกวดรำคำในเขตที่รับมอบหมำย 
ส ำรวจสภำวะตลำด และให้บริกำรแลกเปลี่ยนคืนยำ             
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

   

   หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 1    ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี
                      ต ำแหน่งท่ี 2     ปฏิบัติงำนในเขตจังหวัดภำคเหนอืและภำคใต้ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 
           ต ำแหน่งท่ี 3    ปฏิบัติงำนในเขต กทม. และปริมณฑล ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
                       
  
 

           4. ลูกจ้ำงประจ ำ...    
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● วุฒิปริญญาตรี (ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ลูกจ้างประจ า ป.ตรี (42123)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกกำรขำยเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   กองกำรขำยภำครัฐ  
          ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/สังคมศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดต่อเสนอขำยผลิตภัณฑ์และ
ประสำนงำนลูกค้ำภำครัฐในเขตที่รับผิดชอบ ติดตำม
สถำนกำรณ์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ร่วมด ำเนินกำรติดตำม
หนี้ค้ำงช ำระของลูกค้ำ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย หำกมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 

●  วุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
5. ลูกจ้างประจ า ปวส. (30400)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกยำเม็ด 2 
   กองเภสัชกรรม 2   
          ฝ่ำยผลิตยำ 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมและดูแลรักษำเครื่องตอกเม็ดยำและเครื่อง  

Metal Detector ดูแลกำรท ำงำนของระบบ HVAC 
ด ำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับTPM,TQM บันทึกข้อมูล     
ในระบบ SAP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6. ลูกจ้างประจ า ปวส. (30394)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกบรรจุยำเม็ด 2  
    กองเภสัชกรรม 2  
          ฝ่ำยผลิตยำ 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำง 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผง 
บรรจุ-หีบห่อและควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนกำรบรรจุ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

7. ลูกจ้างประจ า ปวส. (32531)  1 อัตรำ 
 สังกัด   แผนกจัดซื้อ 3 
    กองจัดซื้อทั่วไป  
          ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ  ทุกสำขำ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดท ำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้ำง รับเรื่องเข้ำ
ระบบ SAP บันทึกข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงใน
ระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลำง ประกำศผลผู้ชนะกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง และปฏิบัติ งำนอ่ืนๆ ตำมที่ ได้ รับ
มอบหมำย 

 

  หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 4     ปฏิบัติงำนในเขตจังหวัดภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ                       
                     ต ำแหน่งท่ี 5-7   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำม 6 

 
 
 
 
 
 

8. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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● วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
8. ลูกจ้างประจ า ปวช. (20610)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกนิติกรรมสัญญำ 
   กองกฎหมำย  
          ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- งำนเอกสำร จัดพิมพ์สัญญำซื้อขำย สัญญำจัดซื้อจัด
จ้ำง จัดเตรียมเอกสำรเพ่ือส่ งร่ ำงสัญญำ เตรียม
เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ แยกต้นเรื่องเอกสำรสัญญำ 
ส ำเนำสัญญำ และปฏิบัติ งำน อ่ืนๆ ตำมที่ ได้ รั บ
มอบหมำย 

9. ลูกจ้างประจ า ปวช. (20379)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกยำเม็ด 1 
   กองเภสัชกรรม 1   
          ฝ่ำยผลิตยำ 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำง 

- ดูแลท ำควำมสะอำดตู้อบยำ น ำแกรนูลยำเข้ำตู้อบยำ 
น ำตั วอย่ ำ งแกรนู ลยำไปหำควำมชื้ น ให้ ได้ ต ำม
ข้อก ำหนด บันทึกข้อมูลลงในเอกสำรบันทึกกำรผลิต                 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

10. ลูกจ้างประจ า ปวช. (20393)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกบรรจุยำเม็ด 2 
   กองเภสัชกรรม 2   
          ฝ่ำยผลิตยำ 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผง บรรจุหีบห่อและ
ควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนกำรบรรจุให้เป็นไป ตำม
มำตรฐำน GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

11. ลูกจ้างประจ า ปวช. (20099)(21047) 
     (20521-22)   4  อัตรำ 
 สังกัด  กลุ่มกำรผลิต 2 
   โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 สำขำ   ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์กำร
ผลิตยำ เบิกวัตถุดิบ อุปกรณ์กำรผลิต เตรียมเครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ใช้ในกำรท ำงำน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

12. ลูกจ้างประจ า ปวช. (21060)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนผลิต 2 
   กองกำรผลิต  
          โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำง 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำ กำรตอกเม็ดยำ
บรรจุผงยำลงแคปซูล และกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติก
หรื อเข้ ำแผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ ำง
กระบวนกำรผลิต และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

13. ลูกจ้างประจ า ปวช. (20237)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนผลิต 3 
   กองกำรผลิต  
          โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำง 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำ กำรตอกเม็ดยำ
บรรจุผงยำลงแคปซูล และกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติก
หรื อเข้ ำแผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ ำง
กระบวนกำรผลิต และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 

  หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 8 -11  ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำม 6 
                     ต ำแหน่งท่ี 12-13  ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี
 

14. ลูกจ้ำงประจ ำ... 



-12- 
  

                                              

●  วุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)(ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
14. ลูกจ้างประจ า ปวช. (20525)   1 อัตรำ 
 สังกัด  ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 
 สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดบูธแสดงสินค้ำ ออกบูธ จ ำหน่ำยสินค้ำ ดูแลติดตั้ง
และจั ด เก็ บ อุปกรณ์ ส ำหรั บ งำนขำย จั ดแสดง
นิทรรศกำรต่ำงๆ เบิกสินค้ำและส่งสินค้ำไปยัง Shop 
Curmin และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

15. ลูกจ้างประจ า ปวช. (20527)   1 อัตรำ 
 สังกัด  กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์ 
         กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 
          ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

-  ปฏิบัติ งำนด้ำนกำรตอบค ำถำมและให้ ข้ อมูล
ผ ลิ ตภัณฑ์ แ ล ะบริ ก ำ ร ต่ ำ ง ๆ  รั บ ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น 
ข้อเสนอแนะ ติดตำมค ำสั่งซื้อ กำรเบิกยำในโครงกำร 
VMI จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

16. ลูกจ้างประจ า ปวช. (20541)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล 
        กองกำรขำยภำครัฐ  
          ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

-  จัดท ำและรวบรวมใบเสนอรำคำต่ำงๆ ติดต่อ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก รวมไป
ถึงลูกค้ำองค์กำรเภสัชกรรม และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

17. ลูกจ้างประจ า ปวช. (20536)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกร้ำนค้ำ 2  
          กองกำรขำยภำคเอกชน 
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำ และปฏิบัติงำน 
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

● วุฒิมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์   
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
18. ลูกจ้างประจ า ม.6 วิทย์  (10566)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 
          กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
          ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- ล้ำงเครื่องมือปฏิบัติกำร วิเครำะห์ยำกึ่งส ำเร็จรูป    
ทำงกำยภำพ เตรียมสำรละลำยมำตรฐำนเบื้องต้น   
เบิกอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติกำร และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 14-18   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำม 6 
  
  
  
 
 

 19. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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●  วุฒมิัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
19. ลูกจ้างประจ า ม.6 (00097-98)   2 อัตรำ 
 สังกัด  กลุ่มกำรผลิต 2 
          โรงงำนผลิตยำปฏชิีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 

- บรรจุหีบห่อยำที่ติดฉลำกแล้วลงกล่องตำมที่ก ำหนด 
บันทึกกำรปฏิบัติงำนลงในเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

20. ลูกจ้างประจ า ม.6 (00701)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนผลิต 2 
          กองกำรผลิต  
          โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำ นับจ ำนวนและ
ตรวจสอบควำมถู กต้ องสมบู รณ์ ของผลิ ตภัณฑ์            
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

21. ลูกจ้างประจ า ม.6 (01040)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค  
          กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
          ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- จัดสินค้ำตำมใบเบิก  ขนย้ำย/จัดเก็บวัตถุดิบ  เบิก
อุปกรณ์ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ (งำนใช้ก ำลัง) ส ำหรับกำร
ผลิต และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 19 และ 21   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำม 6 
                     ต ำแหน่งท่ี 20            ปฏบิัติงำนท่ีองค์กำรเภสชักรรม อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธำนี 
 

 ลูกจ้างช่ัวคราว (สิ้นสดุสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2565)  
 

● วุฒิปริญญาตร ี
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41354)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนเครื่องจักรผลิตและเครื่องมือวิทย์ 
          กองกำรวิศวกรรม   
          โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.) 

 - จัดท ำแผน ติดตำมและพัฒนำกำรบ ำรุ งรั กษำ
เครื่องจักร และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ จัดท ำข้อก ำหนด
ทำงวิศวกรรม และงบประมำณกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 
จัดท ำเอกสำร SOP WI และด ำเนินงำนเอกสำรด้ำน 
GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41355)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนมำตรฐำนระบบผลิต 
          กองมำตรฐำนกำรผลิต  
          กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ หำกเป็นสำขำอ่ืนต้อง 
 มีประสบกำรณ์ด้ำนงำน Qualification มำกกว่ำ 2 ปี 

 - จั ด ท ำ  Qualification/Validation Protocol แ ล ะ 
Report ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนกำรผลิต
ทุกระบบ ประสำนงำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและ
ร่วมกำรทดสอบระบบสนับสนุนกำรผลิต และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

   

  หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 1-2  ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธำน ี  
 
 

3. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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● วุฒิปริญญาตรี (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (42014)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนมำตรฐำนกระบวนกำรผลิต 
          กองมำตรฐำนกำรผลิต 
          กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

 - ศึกษำกำรทดสอบกระบวนกำรผลิต กำรทดสอบ
คุณภำพ ผลิตภัณฑ์ในกระบวนกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ 
ศึกษำคุณภำพยำที่จัดเก็บระหว่ำงกระบวนกำรและ  
ศึกษำควำมคงสภำพของผลิตภัณฑ์ จัดท ำรำยงำน
ทดสอบกระบวนกำรผลิต และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

4. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (42550)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนมำตรฐำนวิธีวิเครำะห์ 
          กองมำตรฐำนกำรผลิต 
          กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ   ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เคมี  

 - ศึกษำวิธีวิเครำะห์และกำรทดสอบวิธีกำรท ำควำม
สะอำด ตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงในห้องปฏิบัติกำร จัดท ำ
เอกสำรกำรศึกษำและรำยงำนกำรทดสอบวีธีวิเครำะห์ 
จั ดเตรี ยมเอกสำรวิ ธี กำรปฏิบัติ งำนที่ เกี่ ยวข้ อง          
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

5. ลูกจ้างช่ัวคราว ป.ตรี (41379-81) 3 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 
          กองบริหำรระบบคุณภำพ 1 
          กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เคมี/ชีววิทยำ/จุลชีว 
วิทยำ/สถิติวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

 - ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่กองกำร
คลังส ำรอง สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกองกำรควบคุม
คุณภำพ ร่วมตรวจสอบและจัดท ำรำยงำนกรณีพบควำม
ผิดปกติระหว่ำงกำรสุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41382)(41385) 
     (41388)(41391-95)  8 อัตรำ  
 สังกัด  แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 4 
          กองบริหำรระบบคุณภำพ 1 
          กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
สำขำ   ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เคมี/ชีววิทยำ/จุลชีว 
วิทยำ/สถิติวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

 - ติดตำมและอนุมัติกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอนให้
เป็นไปตำม GMP สุ่มตัวอย่ำงและท ำกำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพยำในระหว่ำงกำรผลิตยำ สุ่มตรวจคุณภำพของ
น้ ำบริสุทธ์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต ทบทวนเอกสำร
บันทึกกำรผลิต และปฏิบัติ งำนอ่ืนๆ ตำมที่ ได้ รับ
มอบหมำย 
 

7. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41396)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อื่น 
          กองบริหำรระบบคุณภำพ 2 
          กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ทั่วไป/สถิติ/วิทยำกำร 
 คอมพิวเตอร์ 

 - ด ำเนินกำรด้ำน Internal Audit และ External Audit 
ประสำนงำน ติดตำม ตรวจประเมินผู้รับจ้ำงวิเครำะห์ 
ผู้รับจ้ำงผลิต ผู้รับจ้ำงจัดเก็บให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด จัดท ำข้อมูล สรุปและประเมินผลกำรใช้วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

   

  หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 3-7  ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี
 
 8. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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● วุฒิปริญญาตรี (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
8. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (40148)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนสนับสนุนระบบคุณภำพ 
          กองบริหำรระบบคุณภำพ 2 
          กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทุกสำขำ 

 - จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนระบบ
คุณภำพ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลกำรจัดท ำรำยงำน 
Returned Product สืบค้นและรวบรวมฐำนข้อมูลกำร
จัดท ำรำยงำนระบบคุณภำพต่ำงๆ ดูแลระบบงำน
เอกสำร  และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

9. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41399)(41400)  2 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนชีววิเครำะห์ 
          กองกำรควบคุมคุณภำพ 1 
          กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

 - ดูแลตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบคุณภำพ
ทำงจุลชีววิทยำของวัตถุดิบ เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกใน
กำรควบคุมดูแลระบบกำรท ำงำนในห้องปฏิบัติกำร 
จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

10. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41398)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ 
          กองกำรควบคุมคุณภำพ 1 
          กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ   ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

 - ดูแลตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผลกำรตรวจคุณภำพ
ของบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกใน
กำรวำงแผนและประสำนงำนสุ่มตัวอย่ำงกับหน่วยงำน
ภำยนอก ช่ วยควบคุมดู แลระบบกำรท ำงำนใน
ห้องปฏิบัติกำร และปฏิบัติ งำนอ่ืนๆ ตำมที่ ได้ รับ
มอบหมำย 

11. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41410)(42003) 
     (42009)   3 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนวิเครำะห์ 1 
          กองกำรควบคุมคุณภำพ 2 
          กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

 - ตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผลกำรตรวจคุณภำพ
วัตถุดิบที่เป็นตัวยำส ำคัญ ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปและกึ่ง
ส ำเร็จรูป ตรวจ Stability ของผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป เป็น
ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกในกำรควบคุมดูแลระบบกำรท ำงำน
ในห้องปฏิบัติกำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 

● วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
12. ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. (30150)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
          กองอ ำนวยกำร  
          โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ 

 - ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักรกลของระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย ดูแลบ่อสูบน้ ำและท่อส่งน้ ำ ดูแลปั๊มน้ ำ
และระบบไฟฟ้ำของระบบบ ำบัด จดบันทึกปริมำณน้ ำ
เสียและค่ำไฟฟ้ำ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 

 หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 8-12  ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี
12. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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● วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
12. ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. (30150)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
          กองอ ำนวยกำร  
          โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ  ทำงด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ 

 - ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักรกลของระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย ดูแลบ่อสูบน้ ำและท่อส่งน้ ำ ดูแลปั๊มน้ ำ
และระบบไฟฟ้ำของระบบบ ำบัด จดบันทึกปริมำณน้ ำ
เสียและค่ำไฟฟ้ำ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

13. ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. (30140-42)  3 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชำ 
          กองผลิตภัณฑ์กัญชำ 
          ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
 สำขำ  ทำงด้ำนเกษตร/พืชศำสตร์/อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 - ควบคุมกำรผลิตวัตถุดิบกัญชำ บันทึกข้อมูลกำรเจริญ
เติมโตของพืช และกำรแพร่ระบำดของโรคและแมลง
เพำะปลูก และดูแลต้นกัญชำตั้งแต่ขยำยพันธุ์จนเก็บ
เกี่ยว และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

   

ลูกจ้างช่ัวคราว (สิ้นสดุสัญญาจ้าง 31 สิงหาคม 2566)  
 

● วุฒิปริญญาตร ี
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
14. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (42325)(42564) 
     (42236)(42413)(42395)  5 อัตรำ 
 สังกัด  โรงงำนผลิตยำรังสิต 1       
  
สำขำ  ทุกสำขำ 

 - จัดเก็บเอกสำรของโครงกำร จัดท ำหนังสือและเชิญ
กรรมกำรเข้ำประชุม จัดท ำรำยงำนกำรประชุมงำน
เครื่องจักรและเครื่องมือวิเครำะห์ ท ำวำระและรำยงำน
กำรประชุม จัดท ำหนังสือประกอบกำรตรวจรับงำน จ้ำง
ก่อสร้ำง/ตรวจสอบรำยละเอียดของเอกสำรรับงำน 
ตรวจสอบเอกสำรควำมถูกต้อง (Qualification and 
Validation) และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 12-14  ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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ลูกจ้างช่ัวคราว (สิ้นสดุสัญญาจ้าง 31 สิงหาคม 2567)  
 

● วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด   
15. ลูกจ้างชั่วคราว ปวช. (22507)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกคลังพัสดุ 
          กองสนับสนุนกำรผลิต 
          ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์  
 สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

 - ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตัดจ่ำยในระบบของกำรเบิก
เพ่ือกำรผลิต ขับรถยกไฟฟ้ำ ขนย้ำยวัตถุดิบ/บรรจุ
ภัณฑ์  ส่ งมอบต่ ำงอำคำร เ พ่ือกำรผลิ ต  รับ -ส่ ง 
ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปให้คลังต่ำงสำขำ และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

 

● วุฒิมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
16. ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (10837)   1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกคลังพัสดุ 
          กองสนับสนุนกำรผลิต 
          ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์  
 

 - ปฏิบัติงำนกำรตัดจ่ำยในระบบของกำรเบิกเพ่ือกำร
ผลิต ขับรถยกไฟฟ้ำ  ขนย้ำยวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์       
ส่งมอบต่ำงอำคำรเพ่ือกำรผลิต รับ-ส่ง ผลิตภัณฑ์
ส ำเร็จรูปให้คลังต่ำงสำขำ จัดกำรเรื่องเอกสำรในแผนก 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

 

  หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 15-16   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี
                   

● วุฒิมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 /ม.6)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
17. ลูกจ้างชั่วคราว ม.3/ม.6 (01126)  1 อัตรำ 
 สังกัด  แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชำ 
          กองผลิตภัณฑ์กัญชำ 
          ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์   
  

 - จัดเตรียมวัสดุปลูกและสำรละลำยธำตุอำหำรพืช 
เพำะเมล็ดและอนุบำลต้นกล้ำ ปักช ำกิ่งและอนุบำลกิ่ง
ปั กช ำ  ดู แล พืชที่ ใ ช้ เป็ นวั ต ถุ ดิ บ ในกำรผลิ ตย ำ          
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

 

  หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 17   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุร ี
 


