
                                              ส ำเนำคู่ฉบับ  
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงำนและลูกจ้ำง เข้ำปฏิบัติงำนสังกดัหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม โดยบรรจุเป็นพนักงำน จ ำนวน  
17 อัตรำ จ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 89 อัตรำ และลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 15 อัตรำ รวม 121 อัตรำ        
ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 1. พนักงาน จ านวน 17 อัตรา     

      - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้  
 

 

 

 2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 89 อัตรา  
 

  - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ ำนวน/คน 
- ปริญญำโท 1 
- ปริญญำตรี 10 
- ปวส. 13 
- ปวช. 14 
- ม.6 สำยวิทยำศำสตร์   7 
- ม.6   11 
- ม.3/ม.6 30 
-  ม.3 3 

รวม 89 
 

3. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 

วุฒิการศึกษา จ านวน/อัตรา 
- ปริญญำโท 1 
- ปริญญำตรี 9 
- ปวช. 6 
- ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ 1 

รวม 17 
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 3. ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 15 อัตรา  
 

  - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/คน 
-  ปริญญำตรี / ป.โท 6 
-  ปวช. 1 

            -     ม.6   8 
รวม 15 

 

 4. อัตราเงินเดือน 
 

  

วุฒิการศึกษา 
อัตราเงินเดือนและต าแหน่งแรกบรรจุ 
อัตราเงินเดือน (บาท) ระดับ 

 - ปริญญำโท (ต่อจำก ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 21,250 5 
 - 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)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 

(9) ไม่เป็นผู้... 
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                   (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  9 - 23 พฤศจิกายน 2565            
(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สมัครได้ทำงเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสำมำรถ        
ดูรำยละเอียดต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์  http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่ำวและกิจกรรม/ข่ำวรับ      
สมัครงำน หรือทำง Facebook/HRGPO 
             7.2 ให้ผู้สมัครอ่ำนประกำศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำปฏิบัติงำนกับองค์กำรเภสัชกรรม 
โดยละเอียดก่อนที่จะด ำเนินกำรกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตำมขั้นตอน และตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนยืนยัน 
เพ่ือส่งใบสมัคร (หำกยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว  จะไม่อนุญำตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขำดไม่ว่ำกรณีใดๆ        
ก็ตำม) 
 
 

7.3 กำรช ำระ... 
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  7.3 กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 - 24 พฤศจิกายน 2565 หลังจำกสมัครและ
อัปโหลดเอกสำรประกอบกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสำมำรถเลือกช ำระเงินทำงระบบแอปพลิเคชั่นได้ทุก
ธนำคำร และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ระบบก ำหนดไว้ โดยสำมำรถช ำระเงินตำมคิวอำร์โค้ด ที่ระบบก ำหนดในใบช ำระ
เงินตำมระยะเวลำที่ก ำหนดช ำระเงิน ต้องช ำระภำยใน 30 นำที (หำกไม่สำมำรถช ำระได้ทันตำมก ำหนด ผู้สมัครเข้ำ
ระบบเพ่ือช ำระเงินได้ตลอดเวลำที่อยู่ ในช่วงกำรรับสมัคร) ได้ตั้ งแต่วันที่  9 - 24 พฤศจิกำยน 2565                 
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ขอให้ช าระภายในเวลา 22.00 น.) และให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงิน (Slip) ไว้เป็น
หลักฐำน จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรสอบ จ ำนวน 280 บำท ประกอบด้วย 
 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จ ำนวน 250 บำท 
(2) ค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ตและค่ำธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน 30 บำท 

              

  7.4 เมื่อช ำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำน 
             เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบตำมข้อ 7.3 แล้ว องค์กำรเภสัชกรรมจะไม่คืนเงินให้     
ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบครบถ้วนแล้ว 
 

  8. การประกาศรายช่ือ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน 
 

  องค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก วันที่ 2 ธันวาคม 2565       
เวลำ 15.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่ำวและกิจกรรม/ข่ำวรับสมัครงำน   

 ส ำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกก ำหนดกำรสอบข้อเขียนวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ วิทยำลัย
เทคโนโลยีพณิชยกำรรำชด 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... 



-5- 
  

ประกำศ ณ วันที่  9  พฤศจิกำยน   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  
 

 วุฒิปริญญาโท 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 5 (2482) 1 อัตรำ 
   สังกัด แผนกควบคุมคุณภำพวัคซีน 1  
           กองประกันคุณภำพวัคซีน 
           กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ 
   สำขำ วท.ม. สำขำเคมี หรือสำขำเคมีวิเครำะห์ 

- จัดท ำข้อก ำหนดวัตถุดิบและวิธีกำรตรวจวิเครำะห์
วัตถุดิบ ดูแลกำรด ำเนินงำนตรวจคุณภำพให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน GMP,PIC/s จัดท ำวิธีกำรใช้เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ ดูแลกำรสอบเทียบ/บ ำรุงรักษำเครื่องมือ 
จัดท ำ Trend analysis ของผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  

   หมายเหตุ :     ต ำแหน่งท่ี 1   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
 
 

● วุฒิปริญญาตร ี
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (1495) 1 อัตรำ 
    สังกัด  แผนกมำตรฐำนและวิเครำะห์คุณภำพด้ำน     
             เภสัชภัณฑ ์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 

3. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 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 

4. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) 1 อัตรำ 
   สังกัด  โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
   สำขำ  ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ มีใบ ก.ว.  
   และประสบกำรณ์ ด้ำนกำรออกแบบหรือควบคุม   
   งำนก่อสร้ำง หรือกำรใช้งำนและควบคุมเครื่องจักร 
   ในโรงงำนอุตสำหกรรม 2 ปี 

- ติดตำมก ำกับดูแล ควบคุมและด ำเนินกำรติดตั้งระบบ
ผลิตน้ ำต่ำงๆ ระบบไฟฟ้ำ และสื่อสำร ระบบ Chiller 
Plant, ระบบ HVAC for Clean room และเครื่องจักร
ส ำหรับผลิตยำ จัดท ำเอกสำร SOP,WI ตรวจสอบ
เอกสำรงำนก่อสร้ำง และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

    

   หมายเหตุ :      ต ำแหน่งท่ี 2-3   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำมที่ 6  
                       ต ำแหน่งท่ี 4      ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี  
 

5. ต ำแหน่ง... 
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 วุฒิปริญญาตรี (ต่อ) 
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
5. ต ำแหน่ง 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 

6. ต ำแหน่ง นิติกร 4 (1225)(1605) 2 อัตรำ  
   สังกัด แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฎหมำย  
           ส ำนักอ ำนวยกำร 
   สำขำ ทำงด้ำนนิติศำสตรบัณฑิต  
          (ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด) 

- พิจำรณำสัญญำ ต่อสัญญำ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญำ 
คิดค่ำปรับตำมสัญญำ ยกเลิกสัญญำ ตอบข้อหำรือ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

7. ต ำแหน่ง บุคลำกร 4 (0134) 1 อัตรำ 
    สังกัด กองพนักงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร 
             ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
    สำขำ ทำงด้ำนกำรบัญชี/บริหำรธุรกิจ(กำรบัญชี) 
           (ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด) 

- ศึกษำ/รวบรวม/วิเครำะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ สวัสดิกำรเพ่ือสรุปผลและพัฒนำระบบงำน 
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรด้ำน
กำรเงิน เช่น กำรจ่ำยเงินชดเชย เงินกู้สวัสดิกำร ฯลฯ 
ด ำเนินงำนด้ำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 8. ต ำแหน่ง นักอำชีวอนำมัย 4 (2534) 1 อัตรำ  
    สังกัด กองสนับสนุนโรงงำน  
            โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
    สำขำ ทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
           สุขศำสตร์ (สิ่งแวดล้อม)/อุตสำหกรรมและ 
           ควำมปลอดภัย/วิศวกรรมกำรจัดกำรควำม 
           ปลอดภัย 

- ก ำหนดมำตรฐำนป้องกันหรือขั้นตอนกำรท ำงำน
อย่ำงปลอดภัย ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย
ของกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกิจกำรให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน ตรวจสอบสำเหตุ/วิเครำะห์/รำยงำนผล 
กำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำน และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  *ผ่ำนกำรทดสอบวัดควำมรู้หลักสูตรควำมปลอดภัย
กำรเก็บวัตถุอันตรำยที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนด 

9. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (2086) 1 อัตรำ  
    สังกัด แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 1  
             กองประกันคุณภำพชีววัตถุ 
             กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ 
    สำขำ วท.บ. สำขำจุลชีววทิยำ/เทคนิคกำรแพทย์ 

- ตรวจวิเครำะห์คุณภำพผลิตภัณฑ์ยำชีววัตถุ, วัคซีน
จำกแบคทีเรีย, วัคซีนจำกไวรัส และวัคซีนอ่ืนๆ จัดท ำ
เอกสำรเกี่ยวกับ GMP/รำยงำนกำรใช้เชื้อโรคและพิษ
จำกสัตว์ ดูแลเครื่องมือวิทยำศำสตร์ให้สอบเทียบได้
ตำมแผน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  

     หมายเหตุ :      ต ำแหน่งท่ี 5-7   ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี ้ 
                         Toeic ≥ 650, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
                        ต ำแหน่งท่ี 8          ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสชักรรม ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบรุ ี
                         ต ำแหน่งท่ี 5-7,9     ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสชักรรม พระรำมที่ 6 

10. ต ำแหน่ง... 
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 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
10. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2696)  
    1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot scale 
         กองกำรผลิต   
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1 
     สำขำ  ทำงด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ 
              อิเล็กทรอนิกส์ 

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

11. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0806)  1 อัตรำ 
     สังกัด  แผนกร้ำนค้ำ 4  
              กองกำรขำยภำคเอกชน 
              ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
     สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร  

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ จัดเก็บและเรียงยำให้พร้อมส ำหรับ
กำรขำย ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมตรวจสอบวัน
หมดอำยุยำ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

12. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1342)  
     1 อัตรำ  
     สังกัด กองกำรผลิต 1     
             โรงงำนผลิตยำปฏชิีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
     สำขำ  ทำงด้ำนช่ำง 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผง 
(Automatic Blister Packing Machine) และปฏิบัติ  
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 13. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1310)  
     1 อัตรำ 
      สังกัด  แผนกบริกำรและตรวจสอบควำมถูกต้อง     
                ห้องปฏิบัติกำร  
                กองกำรบรรจุ    
              โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
      สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนกำรผลิตระบบ
HVAC ระบบควำมร้อนชื้นและควำมร้อนแห้ง ดูแล
รักษำเครื่องมือและอุปกรณ์  จัดท ำแผนปฏิบัติงำน   
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    

      หมายเหตุ :     ต ำแหน่งท่ี 10         ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสชักรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 
                         ต ำแหน่งท่ี 11         ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม สำขำเทเวศน ์
    ต ำแหน่งท่ี 12-13     ปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 
                           
 

 

 

 

14. ต ำแหน่ง.. 
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 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
14. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (2701)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ 
      กองกำรคลังส ำรอง  
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1 
     สำขำ  ทำงด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ 
              อิเล็กทรอนิกส์ 

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

15. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2419)   
     1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิต 1  
              กองกำรผลิต  
              โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง  

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผสมผงยำ กระบวนกำรตอก
เม็ดยำ กระบวนกำรเคลือบเม็ดยำ และกระบวนกำร
บรรจุ ยำ  พร้ อมตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ ำ ง
กระบวนกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ :       ต ำแหน่งท่ี 14-15      ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 
 
                           

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
16. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงำนวิทยำศำสตร์ 1 (2595)     
     1 อัตรำ 
     สังกัด  แผนกบรรจุ 2  
              กองกำรบรรจุ  
              โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ  

- ดูแลเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งำน ควบคุมกำรเดิน
เครื่องจักร ตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น 
เตรียมวัสดุอุปกรณ์กำรบรรจุ ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนใน
วัคซีนหลังบรรจุ ดูแลฉลำกสติ๊กเกอร์/หีบห่อวัคซีน
ส ำเร็จรูป และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ :      ต ำแหน่งท่ี 16      ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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ลูกจ้างประจ า 
 

 วุฒิปริญญาโท 
  

17. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.โท (50612)  1  อัตรำ 
     สังกัด กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
             สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
           
     สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยและ
พัฒนำด้ำนสมุนไพร จัดหำแหล่งวัตถุดิบสมุนไพร 
จัดเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร พัฒนำวิธีผลิตสำรสกัด 
วิเครำะห์ควบคุมคุณภำพมำตรฐำนวัตถุดิบ ศึกษำควำม
คงสภำพของสำรสกัด และผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร      
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

    

   หมายเหตุ :      ต ำแหน่งที่ 17    ปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสชักรรม พระรำม 6 
 

 วุฒิปริญญาตรี  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
18. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (40332)  1  อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 4 
             กองกำรควบคุมคุณภำพ 2 
             กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิเครำะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่ง
ส ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป กำรตรวจ Stability 
ของผลิตภัณฑ์ จัดเตรียมเอกสำร ประสำนงำนให้เกิด
กำรด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพ  ตรวจประเมินระบบ
คุณภำพ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย      

    

19. ลูกจ้ำงประจ ำ 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   

20. ลูกจ้ำงประจ ำ 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 

 

   หมายเหตุ :     ต ำแหน่งที่ 18   ปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสชักรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี
                       ต ำแหน่งท่ี 19      ปฏิบัติงำนในเขต กทม.และปริมณฑล ตำมที่ได้รับมอบหมำย    
                      ต ำแหน่งท่ี 20      ปฏิบัติงำนในเขตจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
 
 
 

21. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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 วุฒิปริญญาตรี (ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
21. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42974)   1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกอัตรำก ำลัง 
      กองกลยุทธ์และนโยบำยทุนมนุษย์  
             ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
     สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/สังคมศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรวบรวมข้อมูล จัดท ำโครงสร้ำง
อัตรำก ำลัง (Workforce landscape) และจัดท ำแผน
อัตรำก ำลังระยะสั้นและระยะยำว พิจำรณำอุปสงค์ 
อุปทำน (Demand and Supply) วิเครำะห์อัตรำก ำลัง
ส่วนขำด และส่วนเกิน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

22. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42905)   1 อัตรำ   
     สังกัด แผนกงำนธุรกำรและสนับสนุนโรงงำน 
      กองอ ำนวยกำร 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1 
     สำขำ  ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ/กำรบัญชี 

- ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรและติดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำน จัดระบบ ควบคุม จัดท ำเอกสำร ขออนุมัติ 
ประสำนงำนกำรรักษำพยำบำลแก่ผู้ปฏิบัติงำน และ
ครอบครัว ส ำรวจทรัพย์สินประจ ำปี และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

23. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42971)   1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
      กองบริหำรทุนมนุษย์ 
             ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 
     สำขำ  ทำงด้ำนบัญชี /บริหำรธุรกิจ 

- ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกองทุนส ำรองลี้ยงชีพ รับสมัคร
สมำชิกกองทุน ผู้รับผลประโยชน์ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของสมำชิกที่ออกจำกกองทุนโดยมิได้ลำออกจำกงำน   
จัดประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ จัดท ำรำยงำน      
กำรประชุม ประสำนงำนระหว่ำงบริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนฯ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย  

24. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42113)   1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล 
      กองกำรขำยภำครัฐ 
             ฝ่ำยกำรตลำดและกำรชำย 
     สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/สังคมศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเยื่ยมเยียนลูกค้ำโรงพยำบำลในเขต 
กทม. ให้ขอ้มูลผลิตภัณฑ์ ข่ำวสำรองค์กำรฯ ติดต่อลูกค้ำ
ในกำรเสนอรำคำ รับใบสั่งซื้อ ส ำรวจภำวะกำรตลำด 
ให้บริกำรในด้ำนกำรแลกเปลี่ยนคืนยำ และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

25. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (40090)   1 อัตรำ 
     สังกัด กลุ่มวิชำกำรและประสำนงำนวิจัยทำงคลินิก 
      สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
     
    สำขำ ทำงด้ำนบริหำรจัดกำร/วิทยำศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเตรียมเอกสำรและจัดส่งยำที่ใช้
ส ำหรับกำรศึกษำชีวสมมูลให้หน่วยงำน จัดท ำชุดเอกสำร
โครงร่ำงกำรศึกษำชีวสมมูล จัดท ำส ำเนำเอกสำรรำยงำน
กำรศึกษำชีวสมมูลฉบับสมบูรณ์ส ำหรับส่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย   

    

      หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 21, 23-25      ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 

                            ต ำแหน่งท่ี 22                ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 
 
 

26. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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 วุฒิปริญญาตรี (ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
26. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (40611)   1 อัตรำ 
     สังกัด กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ          
             สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
     สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยและ
พัฒนำด้ำนสมุนไพร จัดหำแหล่ง จัดเตรียมวัตถุดิบ
สมุนไพร พัฒนำวิธีผลิตสำรสกัด วิเครำะห์ควบคุม
คุณภำพมำตรฐำนวัตถุดิบ ศึกษำควำมคงสภำพของสำร
สกัด และผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

27. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42164)   1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 4 
     กองกำรควบคุมคุณภำพ 2 
            กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 
     สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิเครำะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่ง
ส ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป วิเครำะห์ตัวอย่ำง 
Process Validation, Holding time styudy ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป จัดเตรียมเอกสำรในระบบคุณภำพ 
สนับสนุนและประสำนงำนให้เกิดกำรด ำเนินงำนตำม
ระบบคุณภำพ เพ่ือให้สอดคล้องกับมำตรฐำน GMP  
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 

     หมายเหตุ :       ต ำแหน่งท่ี 26       ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสชักรรม พระรำม 6  
                           ต ำแหน่งท่ี 27       ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสชักรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 
 
  วุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
28. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30400)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกยำเม็ด 2 
      กองเภสัชกรรม 2   
             ฝ่ำยผลิตยำ 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมและดูแลรักษำเครื่องตอกเม็ดยำและเครื่อง  

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

29. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30394)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2  
       กองเภสัชกรรม 2  
             ฝ่ำยผลิตยำ 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผง 
บรรจุ-หีบห่อและควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนกำรบรรจุ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ :      ต ำแหน่งท่ี 28-29     ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6  
 
 
 
 
 

30. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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  วุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
30. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32535)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกคลังพัสดุ  
             กองจัดซื้อทั่วไป 
             ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ รับ-ส่งเอกสำร ลงทะเบียน
สัญญำและใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงในระบบคอมพิวเตอร์  
บันทึกรับพัสดุเข้ำระบบ SAP บันทึกข้อมูลในระบบ    
E-gp ของกรมบัญชีกลำง ตรวจรับพัสดุ ออกหนังสือจ้ำง
ค่ำปรับบริษัท ตำมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

31. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30447)(32753)  2 อัตรำ   
     สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค 
             กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
             ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจรับ-จัดบรรจุยำและเวชภัณฑ์ 
บันทึกข้อมูลกำรจัดบรรจุ ติด Sticker เอกสำรส่งมอบที่
กล่ อ งยำ  ดู แล อุปกรณ์ ในกำรจั ดบรรจุ  ติ ดต่ อ
ประสำนงำน และปฏิบัติ ง ำน อ่ืนๆ ตำมที่ ได้ รั บ
มอบหมำย 

32. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30104)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกพัฒนำระบบคุณภำพ 1 
             กองพัฒนำระบบคุณภำพ 
             ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับ-ส่ง และบันทึกกำรรับ-ส่ง 
ระบบคุณภำพ ส ำเนำและจัดเก็บ ดูแลควบคุม-เบิก 
อุปกรณ์เครื่องเขียนส ำนักงำน เบิก-รับตัวอย่ำงยำเพ่ือ
ส่งวิเครำะห์กรณียำมีปัญหำ บันทึกข้อมูลในกำรจัดท ำ 
Product Quality Review และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

33. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32556)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ 
             กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ 
             ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร/คอมพิวเตอร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดพิมพ์เอกสำรกำรจัดซื้อวัตถุดิบ 
จัดท ำ/แก้ไข ASL บันทึกข้อมูลและจัดท ำเอกสำรใน
ระบบ SAP และใน Web Site ขององค์กำรเภสัชกรรม 
รับ-ส่งเอกสำร ติดต่อประสำนงำนหน่วยงำนอ่ืนๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อวัตถุดิบ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

34. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส  (30451)(32742)  2 อัตรำ      
     สังกัด แผนกคลังพัสดุ 
             กองจัดซื้อทั่วไป 
             ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง รับ-ส่งเอกสำร ลงทะเบียนสัญญำและ
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง ในระบบคอมพิวเตอร์ บันทึกรับพัสดุ
เข้ำระบบ SAP บันทึกข้อมูลระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-gp) และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

   

    หมายเหตุ :      ต ำแหน่งท่ี 30-34     ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสชักรรม พระรำม 6  
                          
 
 

35. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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  วุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
35. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32974)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale 
             กองกำรผลิต 
             โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     สำขำ  ทำงด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงยนต์/ 
              อิเล็กทรอนิกส์ 

- ปฏิบัติงำนในกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลกำรผลิต
เบื้องต้น ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผสมผงยำ ตอกเม็ด
ยำ/บรรจุผงลงแคปซูล เคลือบเม็ดยำ บรรจุยำลงขวด
พลำสติกหรือเข้ำแผงยำ ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต ท ำควำม
สะอำดเครื่องจักร อุปกรณ์กำรผลิต และห้องปฏิบัติงำน 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

36. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32462)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 3 
             กองบริหำรกำรสั่งซื้อ 
             ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนค ำสั่งซื้อในเขตท่ีรับผิดชอบผ่ำนระบบ 
SAP กำรบริหำรโครงกำรพิเศษ (สปสช.) รับผิดชอบ VMI 
ประสำนงำนและแก้ ไขปัญหำให้ ลู กค้ ำ  ติ ดต่ อ
ประสำนงำนกับหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

37. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32072)(30456)  2 อัตรำ 
     สังกัด แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 
             กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
             ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรน ำส่งเอกสำร PR,TOR รำคำกลำง 
ตรวจควำมถูกต้องของอกสำร Goods Received น ำส่ง
และตรวจสอบเอกสำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

    

   หมายเหตุ :        ต ำแหน่งท่ี 35      ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบรุี จ.ปทุมธำนี  
                         ต ำแหน่งท่ี 36-37  ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6  
 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
38. ลูกจ้ำงประจ ำ 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 

39. ลูกจ้ำงประจ ำ 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 

 

       หมายเหตุ :      ต ำแหน่งท่ี 38-39     ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 
 40. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ต่อ) 
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
40. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20393)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2 
     กองเภสัชกรรม 2   
            ฝ่ำยผลิตยำ 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผง บรรจุหีบห่อและ
ควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนกำรบรรจุให้เป็นไป ตำม
มำตรฐำน GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

41. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (21060)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิต 2 
    กองกำรผลิต  
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

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

42. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20237)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิต 3 
      กองกำรผลิต  
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

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

43. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20471)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ 
      กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ 
             ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ ทุกสำขำ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดท ำ/แก้ไขเอกสำรกำรจัดซื้อวัตถุดิบ 
บันทึกข้อมูลและจัดท ำเอกสำรในระบบ SAP น ำเสนอ
เอกสำรขออนุมัติ จัดท ำเอกสำร ASL และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

44. ลูกจ้ำงประจ ำ 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 

45. ลูกจ้ำงประจ ำ 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 

 

     หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 40, 43-45   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 
                         ต ำแหน่งท่ี 41-42        ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบรุี จ.ปทุมธำน ี

               

 
46. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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  วุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)(ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
46. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20541)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล 
            กองกำรขำยภำครัฐ  
             ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำและรวบรวมใบเสนอรำคำ
ต่ำงๆ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก รวมไปถึงลูกค้ำองค์กำรเภสัชกรรม และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

47. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20536)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 2  
             กองกำรขำยภำคเอกชน 
      ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิด
วงเงินและท ำใบเสนอรำคำยำให้กับลูกค้ำ ออก
ใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ เวชภัณฑ์ พร้อม
ตรวจสอบวันหมดอำยุยำ และปฏิบัติงำน อ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

48. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (22754)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง 
             กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
             ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ  ทำงด้ำนพำณิชยกำร/คอมพิวเตอร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนท ำกำร Pick และ Pack วัคซีนและยำ
แช่เย็น รับและจัดเก็บวัคซีน จัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ในกำรบรรจุวัคซีน ส่งวัคซีนและยำแช่เย็น ด่วนให้
ลูกค้ำ ติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ำทั้งภำยในและ
ภำยนอก และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

49. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (22610)(22755)  2 อัตรำ 
     สังกัด แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 
             กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
             ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง  

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับสินค้ำ กำรจัดเก็บ และจ่ำย
สินค้ำ ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรใช้งำน Material 
Handling และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

50. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (22337)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale 
             กองกำรผลิต 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1 
 
     สำขำ  ทำงด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงยนต์/ 
              อิเล็กทรอนิกส์ 

- ปฏิบัติงำนในกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลกำรผลิต
เบื้องต้น ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผสมผงยำ ตอกเม็ด
ยำ/บรรจุผงลงแคปซูล เคลือบเม็ดยำ บรรจุยำ 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในกระบวนกำรผลิต ท ำควำมสะอำดเครื่องจักร 
อุปกรณ์กำรผลิต และห้องปฏิบัติงำน และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

   

    หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 46-49     ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสชักรรม พระรำม 6 
                        ต ำแหน่งท่ี 50          ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสชักรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 
 
 
 

51. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์   
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
51. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10032)  
     1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภำพจุลชีววิทยำ 1 
             กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 
             ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับ-ส่งเอกสำร ล้ำงท ำควำมสะอำด
เครื่องแก้ว จัดเตรียมเครื่องแก้ว และอุปกรณ์ Sterile 
ส ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติกำร จัดเตรียม ส่งขวดสุ่ม และ
รับตัวอย่ำงน้ ำ WFI จำกฝ่ำยผลิตยำ รับตัวอย่ำงยำจำก
ฝ่ำยผลิตยำ ลงบันทึกรับตัวอย่ำงยำ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

52. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10566)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 
             กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
             ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรล้ำงเครื่องมือปฏิบัติกำร วิเครำะห์
ยำกึ่ งส ำเร็จรูป ทำงกำยภำพ เตรียมสำรละลำย
ม ำ ต ร ฐ ำ น เ บื้ อ ง ต้ น เ บิ ก อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ใ น
ห้องปฏิบัติกำร และปฏิบัติ งำนอ่ืนๆ ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย 

53. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์  (12619) 1 อัตรำ 
     สังกัด กลุ่มวิจัยชีววัตถ ุ
             สถำบันวิจัยและพัฒนำ  

- ปฏิบัติงำนด้ำนท ำควำมสะอำดห้องและเตรียม
อุปกรณ์ส ำหรับปฏิบัติกำร จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับห้อง
ปฏิบัติและกลุ่มวิจัย เตรียมสำรละลำยส ำหรับกำร
ปฏิบัติกำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

54. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (12199) 1 อัตรำ 
     สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม 
             สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
           

- ปฏิบัติ งำนเป็นผู้ช่วยวิจัยและพัฒนำสูตรต ำรับ         
ยำเตรียม ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติทำงกำยภำพและเคมี 
พิมพ์ใบเบิก ดูแลกำรจัดเก็บวัตถุดิบ สำรเคมี อุปกรณ์
กำรผลิต ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

55. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10340)(10341)  
     2 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 
             กองบริหำรระบบคุณภำพ 1 
             กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบและติดตำมกระบวนกำรชั่ง
จ่ำย วัตถุดดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ ใช้ในกำรกระบวนกำร   
ผลิตยำ สุ่มตัวอย่ำงน้ ำบริสุทธิ์ในพ้ืนที่ปฏิบัติงำน เพ่ือส่ง
ต่อส ำหรับกำรตรวจสอบคุณภำพ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

56. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (11015) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกประกันคุณภำพวัคซีน 
             กองประกันคุณภำพวัคซีน 
             กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเก็บ จัดท ำส ำเนำเอกสำรใน
ระบบ GMP ประสำนงำนหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรจัดท ำ 
จัดพิมพ์ แจกจ่ำย เอกสำรในระบบ GMP ให้บริกำร
ค้นหำและให้ ยื ม เอกสำรต่ ำ งๆ ในระบบ GMP           
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 51-54     ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 
           ต ำแหน่งท่ี 55          ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 
           ต ำแหน่งท่ี 56          ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี   
 

57. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)     
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
57. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (10592)  1 อัตรำ 
     สังกัด กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ 
             กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์ 
             สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
           

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำควำมสะอำดเครื่องแก้วที่ใช้
ส ำหรับงำนวิเครำะห์ ดูแลจัดเก็บเอกสำรกำรวิเครำะห์ 
บ ำรุงรักษำเครื่องมือวิทยำศำสตร์และครุภัณฑ์ ดูแล
ระบบกำรตั ดบั ญชี ทรั พย์ สิ นภำย ในหน่ ว ยง ำน 
และปฏิบัติงำนอ่ืน ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

58. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02641)(02583)   2 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิต 5  
             กองกำรผลิต 
             โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกระบวนกำรผสมยำ กำรตอกเม็ดยำ 
เคลือบเม็ดยำ ตรวจสอบเม็ดยำ และกำรบรรจุยำลง   
แผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำร    
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

59. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02519)(01009)  2 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิตวัคซีน 
             กองผลิตวัคซีน 
             โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
           

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเตรียมควำมพร้อมสถำนที่ฟักไข่ 
ตู้ฟักไข่ และเครื่องส่องไข่ ตำมขั้นตอนกำรรับไข่และฟัก
ไข่ ตรวจสอบคุณภำพไข่ก่อนและหลังฉีดเชื้อและบ่มไข่
หลังฉีดเชี้อ เตรียมควำมพร้อมของห้องฉีดวัคซีน      
และห้อง Chilling และเครื่อง Harvester ล้ำงท ำควำม
สะอำด เ ครื่ อ ง จั ก ร และ อุ ปกรณ์ หลั ง ก ำ ร ผลิ ต               
และปฏิบัติงำนอ่ืน ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

60. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (01000)  1 อัตรำ 
     สังกัด กองสนับสนุนโรงงำน  
             โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบถังดับเพลิง อุปกรณ์
ดับเพลิงทุกประเภท และไฟฉุกเฉิน ตรวจสอบควำม
พร้อมของรถดับเพลิงให้พร้อมใช้งำน จัดเตรียมเอกสำร 
ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์  เครื่ องมื อ เครื่ องจั กร            
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

61. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02407)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกผลิตเภสัชภณัฑ์ 
             กองเภสัชภัณฑ์ 
             ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเตรียมอุปกรณ์กำรผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนที่ก ำหนด เตรียมพำเลท
ส ำหรับวำงผลิตภัณฑ์สส ำเร็จรูป และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 57              ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 
            ต ำแหน่งท่ี 58,61          ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี

           ต ำแหน่งท่ี 59-60          ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบรุี   
 
 
 

 
 

 

62 ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)     
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
62. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (00348)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ 
             กองเภสัชภัณฑ์ 
             ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเภคมีภัณฑ์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเบิกและตรวจสอบกำรเบิกวัตถุดิบ/
อุปกรณ์กำรผลิต เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
และห้องส ำหรับกำรผลิต ตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์
ระหว่ำงผลิต บันทึกและตรวจสอบกำรผลิต ท ำควำม
สะอำดเครื่องมือ เครื่องจักร ตรวจสอบทรัพย์สิน
ประจ ำปี และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

63. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02547)(02788)   2 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ 
             กองกำรคลังส ำรอง 
             โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจรับและตรวจสอบเอกสำรกำร
รับวัตถุดิบให้ถูกต้องตำมเอกสำรกำรสั่งซื้อ จัดเตรียม
วัตถุดิบให้หน่วยงำนกองกำรควบคุมคุณภำพสุ่มตัวอย่ำง
วัตถุดิบเพื่อวิเครำะห์ ชั่ง-จ่ำย วัตถุดิบ ตรวจนับสินค้ำ
ประจ ำปี และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

64. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (00111)  1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ 
             กองกำรคลังส ำรอง 
             โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจรับ และจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ 
จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้หน่วยงำนกองกำรควบคุม
คุณภำพด ำเนินกำรสุ่มตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์ ควบคุมกำร
ท ำงำนเครื่องพิมพ์ Lot no., วันผลิต วันหมดอำยุ      
กำรตรวจนับสินค้ำประจ ำปี และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 62-64   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบรุี จ.ปุทมธำน ี
 
 

  วุฒิมัธยมศึกษา (ม.3/ม.6)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
65. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (02362)(02589)  2 อัตรำ 
     สังกัด ส ำนักอ ำนวยกำร 
           

- ปฏิบัติงำนขับรถยนต์ รับ-ส่ง พนักงำน ผู้บริหำร  ของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่ขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงำนรำชกำร
นอกสถำนที่  ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ไปรับวัตถุดิบ 
เวชภัณฑ์ และงำนอ่ืนๆ ที่คลังสนำมบินสุวรรณภูมิ   
คลังกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 65   ปฏิบตัิงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 
 
 
 
 

66. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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  วุฒิมัธยมศึกษา (ม.3/ม.6) (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
66. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00257) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิต 3 
             กองกำรผลิต 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1           

- ปฏิบัติงำนกำรบรรจุหีบห่อยำ คัดเลือกยำ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

67. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00508)  1 อัตรำ 
     สังกัด กองกำรผลิต 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1           

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตหรือบรรจุ สุ่มตัวอย่ำง
ยำพร้อมตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิต ตรวจควำมถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่ำง
ปฏิบัติงำนบรรจุหีบห่อ ท ำควำมสะอำดเครื่องจักร 
อุปกรณ์กำรผลิต และห้องปฎิบัติงำน ตรวจสอบจ ำนวน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

68. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00193)(00700)(01053) 
     (01054)(01057)(01059)(02067)(02183) 
     (02254)(02607)  10 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิต 1 
             กองกำรผลิต 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1           

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตหรือบรรจุ สุ่มตัวอย่ำง
ยำพร้อมตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิต ตรวจควำมถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่ำง
ปฏิบัติงำนบรรจุหีบห่อ ท ำควำมสะอำดเครื่องจักร 
อุปกรณ์กำรผลิต และห้องปฎิบัติงำน ตรวจสอบจ ำนวน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

69. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00231)(00232) 
     (01063)(02184)  4 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิต 2 
             กองกำรผลิต 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1           

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตหรือบรรจุ สุ่มตัวอย่ำง
ยำพร้อมตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิต ตรวจควำมถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่ำง
ปฏิบัติงำนบรรจุหีบห่อ ท ำควำมสะอำดเครื่องจักร 
อุปกรณ์กำรผลิต และห้องปฎิบัติงำน ตรวจสอบจ ำนวน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

70. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00296)(01073)(02001) 
     (02092)(02580)(02870)  6 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิต 4 
             กองกำรผลิต 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1           

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตหรือบรรจุ สุ่มตัวอย่ำง
ยำพร้อมตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิต ตรวจควำมถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่ำง
ปฏิบัติงำนบรรจุหีบห่อ ท ำควำมสะอำดเครื่องจักร 
อุปกรณ์กำรผลิต และห้องปฎิบัติงำน ตรวจสอบจ ำนวน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

  

   หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 66-70   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบรุี จ.ปุทมธำน ี
71. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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  วุฒิมัธยมศึกษา (ม.3/ม.6) (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
71. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (02044)(02982)(02973) 
     (02975)  4 อัตรำ 
    สังกัด แผนกงำนผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale 
            กองกำรผลิต 
            โรงงำนผลิตยำรังสิต 1           

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตหรือบรรจุ สุ่มตัวอย่ำงยำ
พร้อมตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำรผลิต 
ตรวจควำมถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่ำง
ปฏิบัติงำนบรรจุหีบห่อ ท ำควำมสะอำดเครื่องจักร 
อุปกรณ์กำรผลิต และห้องปฎิบัติงำน ตรวจสอบจ ำนวน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

72. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00577) 
     (01004)  2 อัตรำ 
     สังกัด แผนกผลิตพันธุ์เชื้อตั้งต้น 
             กองผลิตวัคซีน 
             โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ           

- ปฏิบัติงำนท ำหน้ำที่สนับสนุนในงำนกำรผลิตรุ่นพันธุ์เชื้อ
ไวรัสตั้งต้น และงำนกำรเตรียมหัวเชื้อไวรัสตั้งต้น ส ำหรับ
กำรผลิตวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่ และกำรผลิต
วัคซีนป้องกันโรคโควิค -19 เตรียมอุปกรณ์กำรผลิต       
ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ผลิต ดูแลเครื่องมือเครื่องจักกำรผลิต 
และกำรก ำจัดของเสียจำกกระบวนกำรผลิต  และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 71      ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบรุี จ.ปุทมธำน ี
                       ต ำแหน่งท่ี 72       ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี   
                        
 

 

  วุฒิมัธยมศึกษา (ม.3)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
73. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3 (00578)(01007)(01008)  
     3 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิตวัคซีน 
             กองผลิตวัคซีน 
             โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
           

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรล้ำงท ำควำมสะอำดภำชนะและ
อุปกรณ์ ด้วยเครื่องนึ่งฆ่ำเชื้อแรงดันไอน้ ำ และท ำ
ควำมสะอำดถังผสม น ำสำรละลำยต่ำงๆ ที่ ใช้ใน
กระบวนกำรผลิควัคซีนจัด เก็บ ใน Cold Room        
ท ำควำมสะอำดสถำนที่ผลิตวัคซีน ตำมมำตรฐำน
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดี ในกำรผลิตยำ (GMP) และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 73    ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบรุี   
 
 
 
 
 
 

74. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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ลูกจ้างช่ัวคราว (สัญญาจ้าง 2 ป)ี  
 

 วุฒิปริญญาโท 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
74. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.โท หรอื ป.เอก (52125)  
     1 อัตรำ 
      สังกัด กลุ่มงำนวิจัยวัคซีนจำกไวรัส 
              กลุ่มวิจัยชีววัตถุ 
              สถำบันวิจัยและพัฒนำ   
      สำขำ  เภสัชศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์   
              สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ หรือจุลชีววิทยำ     
              หรือชีวเคมี 

 - ปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนโครงกำรวิจัยและ
พัฒนำกำรผลิตวัคซีนจำกเซลล์เพำะเลี้ยง เพ่ือกำรผลิต
วัคซีน ออกแบบศึกษำเพ่ือวิจัยและพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตวัคซีนจำกเซลล์เพำะเลี้ยง ท ำรำยงำนกำรผลิต
กระบวนกำรผลิต วำระกำรประชุม รำยงำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ส ำหรับกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

75. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี หรอื ป.โท (52112)    
     1 อัตรำ     
      สังกัด กลุ่มงำนวิจัยผลิตภัณฑ์โลหิต 
              กลุ่มวิจัยชีววัตถุ 
              สถำบันวิจัยและพัฒนำ   
      สำขำ  เภสัชศำสตร์ สำขำเภสัชกรรมอุตสำหกรรม 

 - ปฏิบัติงำนด้ำนกำรออกแบบโครงร่ำงกำรศึกษำวิจัยใน
สัตว์ทดลอง ด ำเนินกำรศึกษำวิจัยในสัตว์ทดลอง ติดต่อ
ประสำนงำนกับบริษัทรับจ้ำงวิจัย ตรวจสอบควำม
สมบูรณ์ของรำยงำนกำรศึกษำ และจัดท ำเอกสำรเพ่ือ
ประกอบกำรยื่นพิจำรณำทะเบียนต ำรับยำ  และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

76. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี หรอื ป.โท  (52107) 
     (52108)  2 อัตรำ 
      สังกัด สถำบันวิจัยและพัฒนำ   
 
      สำขำ เภสัชศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ 

 - ปฏิบัติงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำกำร
ผลิตยำรักษำโรคมะเร็ง ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงเซลล์เพ่ือกำรผลิตยำชีว
วั ตถุ  ออกแบบกำรศึ กษำ เ พ่ื อวิ จั ยและ พั ฒนำ
กระบวนกำรผลิตยำชีววัตถุจำกเซลล์ เพำะเลี้ ยง 
วิเครำะห์คุณภำพด้ำนเคมี/ชีววิทยำ และควำมคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

77. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี หรอื ป.โท (51389)   
     1 อัตรำ 
     สังกัด สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
         
     สำขำ เภสชัศำสตร์/วิทยำศำสตร์ 

- ปฎิบัติงำนกำรจัดท ำแผนกำรคัดเลือกรำยกำรยำที่มี
ศักยภำพ จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรเข้ำตลำดในกลุ่มลูกค้ำ
ต่ำงๆ ด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรเข้ำตลำดในกลุ่ม
ลูกค้ำต่ำงๆ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือปรับปรุง
หรือพัฒนำให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ   
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 74-77   ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 

 
 

78. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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 วุฒิปริญญาโท (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
78. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี หรอื ป.โท (42109)  
     1 อัตรำ 
      สังกัด ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม   
  
 
      สำขำ ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ สำขำเครื่องกล 

 - ปฏิบัติงำนร่วมกับบริษัทที่ปรึกษำในกำรออกแบบ
ระบบทำงวิศวกรรม เพ่ือคัดเลือกผู้รับเหมำให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนด ขออนุญำตแบบโรงงำนเพ่ือด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง อนุมัติแบบแปลน จำก อย.และออกแบบ 
Detail Design ก ำกับ ควบคุม และติดตำมโครงกำร
ก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแผนประสำนงำนหน่วยงำน 
บริษัทที่ปรึกษำและผู้รับเหมำ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

   หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 78   ปฏิบตัิงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 

 

ลูกจ้างช่ัวคราว (สัญญาจ้าง 2 ป)ี  
 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
79. ลูกจ้ำงชั่วครำว ปวช. (22507)  1  อัตรำ 
     สังกัด แผนกคลังพัสดุ 
             กองสนับสนุนกำรผลิต 
             ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์  
     สำขำ ทุกสำขำ 

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

 

   หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 79     ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี
 
 

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
80. ลูกจ้ำงชั่วครำว ม.6 (01231)(01235)(01258)    
     3 อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนผลิต 5 
             กองกำรผลิต 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1 
 

 - ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผสมผงยำ ตอกเม็ดยำ 
เคลือบเม็ดยำ กระบวนกำรตรวจสอบเม็ดยำ และกำร
บรรจุยำลงแผงยำ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภำพระหว่ำง
กระบวนกำร นับจ ำนวนและตรวจสอบควำมถูกต้อง
สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุหีบห่อลงภำชนะ
บรรจุ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

 

   หมายเหตุ  :    ต ำแหน่งท่ี 80     ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี
81. ลูกจ้ำงชั่วครำว.. 
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 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
81. ลูกจ้ำงชั่วครำว ม.6 (02155)(02276)(02277)  
     3  อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ 
             กองกำรคลังส ำรอง 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1 
 

 - ปฏิบัติงำนในกำรตรวจรับ และจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ 
จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้หน่วยงำนกองกำรควบคุม
คุณภำพด ำเนินกำรสุ่มตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์ ควบคุม
กำรท ำงำนเครื่องพิมพ์ คัดแยกคุณภำพของชิ้นงำนที่
ผ่ำนกำรพิมพ์ ตรวจนับสินค้ำประจ ำปี และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

82. ลูกจ้ำงชั่วครำว ม.6 (02546)(02547)  2  อัตรำ 
     สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป  
             กองกำรคลังส ำรอง 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1 
 

 - ปฏิบัติงำนกำรจัดส่งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์แก่หน่วย
ผลิต ตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนกำรจัดส่ง
วัตถุดิบ จัดเก็บยำส ำเร็จรูปจำกหน่วยผลิต และ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนกำรจัดส่งยำ
ส ำเร็จรูป จัดเตรียม จัดส่งยำส ำเร็จรูป ไปยังคลังสินค้ำ
ปลำยทำง และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

 

    หมายเหตุ  :     ต ำแหน่งท่ี 81-82  ปฏิบัติงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี


