(สำเนำคู่ฉบับ)
ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
---------------------------------------ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำทำงำนสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ
โดยวิธีกำรสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงำนจำนวน 27 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจำ จำนวน
46 คน และลูกจ้ำงชั่วครำว จำนวน 33 คน ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้
1. พนักงาน จานวน 27 อัตรา
- สำมำรถจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้
-

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำโท
ปริญญำตรี
ปวส.
ปวช.
รวม

จานวน/อัตรา
1
3
13
10
27

2. ลูกจ้างประจา จานวน 46 คน
- สำมำรถจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้
-

วุฒิการศึกษา
ปริญญำตรี
ปวส.
ปวช.
ม.3/ม.6
รวม

จานวน/คน
13
6
5
22
46

3. ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63) จานวน 33 คน
- สำมำรถจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้
วุฒิการศึกษา
- ปวส.
- ปวช.
รวม

จานวน/คน
6
27
33

/4. อัตรำเงินเดือน.....

-24. อัตราเงินเดือน
วุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำโท
- ปริญญำตรี
- ปวส.
- ปวช.
- ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์)
- ม.3/ม.6

อัตรำเงินเดือนและตำแหน่งแรกบรรจุ
อัตรำเงินเดือน (บำท)
ระดับ
21,250
5
16,830
4
13,410
3
11,350
2
10,740
1
10,150
1

5. คุณสมบัติผู้สมัคร
5.1 วุฒิปริญญำตรี-โท
อำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
5.2 วุฒิ ม.3 - วุฒิปวส.
อำยุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
5.3 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็น คนไร้ ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ติดยำเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตรำย หรื อโรคเท้ำช้ำงในระยะที่
ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5) ไม่เป็ น ผู้ อยู่ ในระหว่ำงถูกพักรำชกำร หรือถูกพักงำนจำกรัฐ วิส ำหกิจ องค์กำรสำธำรณะ
เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
(6) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษทำงวินั ย ให้ อ อก ปลดออก หรือ ไล่ ออกจำกรำชกำร รัฐ วิส ำหกิ จ
องค์กำรสำธำรณะ เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ควำมผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือควำมผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำท
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5.4 ตำแหน่งในสังกัดฝ่ำยผลิตยำ, โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม, โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ต้องสำมำรถปฏิบัติงำนช่วงกลำงคืนได้
5.5 ตำแหน่งในสังกัดโรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบุรี
5.6 ตำแหน่งในสังกัดโรงงำนผลิตยำรังสิต 1, กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1, ฝ่ำยเภสัช
เคมีภัณฑ์ ปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
5.7 พ้นภำระกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว (กรณีเพศชำย)
5.8 ผู้ ส มัครจะต้องมี คุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบั ติของผู้ มีสิ ทธิส อบ โดยคุณวุฒิ ก ำรศึ กษำ
ดังกล่ำว จะต้องเป็นวุฒิกำรศึกษำที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้
คุณวุฒิที่เทียบเท่ำ ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกำศฯ เพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐำนจำกสถำบันที่จบ
กำรศึกษำรับรองว่ำเป็นวุฒิกำรศึกษำที่เทียบเท่ำกับวุฒิตำมประกำศและผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและ
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันที่สมัคร ทั้งนี้ กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำใด
จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำบันนั้นเป็นเกณฑ์
/6. เงื่อนไข....

-36. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่ำนั้น หำกไม่ระบุตำแหน่งที่ต้องกำรสมัครหรือ
ระบุเกินกว่ำ 1 ตำแหน่ง จะถือว่ำขำดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยน
แปลงแก้ไขไม่ได้
6.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมตำแหน่งที่องค์กำรเภสัชกรรมประกำศ
6.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ตรงตำมประกำศรับสมัครและคัดกรองรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรในกำรสมัครงำนทุกประเภทที่
องค์กำรเภสัชกรรมตรวจสอบในภำยหลังพบว่ำ เป็นเอกสำรปลอมหรือเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้ องค์กำร
เภสัชกรรมจะถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินกำรยกเลิกกำรจ้ำงเพื่อให้ พ้นจำกสถำนะกำร
เป็นพนักงำน/ลูกจ้ำงองค์กำรเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใดๆ จำกองค์กำรเภสัชกรรมได้
ทั้งสิ้น
7. วิธีการรับสมัคร
7.1 องค์กำรเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ - 15 มีนำคม พ.ศ.2562
(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สมัครได้ทำงเวปไซค์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสำมำรถดู
รำยละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เวปไซค์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ "ประกำศรับสมัครงำน"
7.2 ให้ผู้สมัครอ่ำนประกำศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำปฏิบัติงำนกับองค์กำรเภสัชกรรม
โดยละเอี ย ดก่ อ นที่ จ ะด ำเนิ น กำรกรอกใบสมั ค รพร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ำมขั้ น ตอน และตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ ง
ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หำกยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญำตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขำด
ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม)
7.3 เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดแล้ว ระบบจะออกเลขที่กำรชำระ
เงินและแบบฟอร์มกำรชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
7.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบ ในกระดำษ
ขนำด A4 หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
กรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน หรือไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสำมำรถ
เช้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล
ในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
7.5 ผู้สมัครต้องชำระค่ำธรรมเนียมสอบ จำนวน 270 บำท (อัตรำเดียวกันทั่วประเทศ) โดยดำเนินกำร
ดังนี้ นำแบบฟอร์มชำระเงินตำมข้อ 7.4 ไปชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ ในวันและ
เวลำทำกำรของธนำคำร ระหว่ำงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ - 16 มีนำคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมใน
กำรสอบ จำนวน 270 บำท ประกอบด้วย
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จำนวน 240 บำท
(2) ค่ำธรรมเนียมธนำคำร จำนวน 20 บำท
(3) ค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จำนวน 10 บำท
7.6 เมื่อชำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐำนกำรชำระเงินไว้เป็นหลักฐำน
เมื่อสมัครสอบและชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบตำมข้อ 7.5 แล้ว องค์กำรเภสัชกรรมจะไม่คืนเงินให้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบครบถ้วนแล้ว
/8. กำรประกำศ.....

-48. การประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน
องค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ.2562 เวลำ
15.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th และบริเวณชั้น 1 อำคำรอำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม
สำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกกำหนดกำรสอบข้อเขียนวันอำทิตย์ที่ 31 มีนำคม พ.ศ.2562
ณ มหำวิทยำลัยรังสิต
9. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน
9.1 หลักฐำนกำรชำระเงิน
9.2 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ที่มีรูปถ่ำยของเจ้ำของบัตร
หำกไม่นำหลักฐำนมำแสดงให้ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ
10. การสอบคัดเลือก
10.1 สอบข้อเขียน
 วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และวิชำภำษำอังกฤษ เวลำสอบ 2 ชั่วโมง
 วิชำเฉพำะตำแหน่ง เวลำสอบ 2 ชั่วโมง
10.2 สอบสัมภำษณ์
 ภำยหลังจำกกำรประกำศผลสอบข้อเขียน
10.3 ทดสอบปฏิบัติงำน
 ภำยหลังจำกกำรประกำศผลกำรสอบสัมภำษณ์แล้ว
11. หมายเหตุ
11.1 กำรประกำศรับสมัครครั้งนี้ องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรยกเลิกไม่ว่ำจะมีกำรสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตำม
11.2 กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐำนไม่ตรงกับที่แจ้งไว้
ในใบสมัคร องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที
11.3 เนื่ อ งจำกองค์ ก ำรเภสั ช กรรมเป็ น สถำนที่ ผ ลิ ต ยำตำมมำตรฐำน GMP และตำมประกำศ
องค์ กำรเภสั ช กรรม ก ำหนดให้ โ รงงำนผลิ ต ยำเป็น เขตปลอดบุห รี่ ดัง นั้ น องค์ก ำรเภสั ช กรรม จึง สงวนสิ ท ธิ
ไม่พิจำรณำผู้ที่สูบบุหรี่ หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่
องค์กำรเภสัชกรรมจะพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที
11.4 ถ้ำ องค์ ก ำรเภสั ช กรรม หรือ หน่ ว ยงำนใดๆ จะต้ อ งย้ำ ยไปปฏิบั ติ ง ำนสถำนที่ อื่ น ผู้ ไ ด้ รั บ
กำรคัดเลื อ กและจ้ ำงเป็ น พนั ก งำนหรื อลู ก จ้ำ ง จะต้ องตกลงยิน ยอมทำตำมสั ญ ญำผู กพัน ที่จ ะย้ำ ยไปทำงำน
ในสถำนที่ใหม่ โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก
11.5 บุคคลที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนด
ไว้ในพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนสำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ประกำศ
นธ์ นพ.ศ.2560
ประกำศณ ณวันวัทีน่ ที่ 14กุมภำพั
กุมภำพั
ธ์ พ.ศ.2562
(ลงชื่อ) นำยพิศำล อัสนี
(นำยนิ(นำยพิ
พนธ์ ศอัำล
ตนวำนิ
อัสนีช))
รองผู้อรองผู
ำนวยกำรองค์
ชกรร
้อำนวยกำรกำรเภสั
ทำกำรแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
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พนักงาน
 วุฒิปริญญาโท

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
1. ตำแหน่ง นักวิจัย 5 (2310) 1 อัตรำ
สังกัด กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์
กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ ทำงด้ำนเภสัชศำสตร์/วิทยำศำสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งและจั ด ท ำรำยงำนด้ ำ น In
Vitro Study ดำเนินกำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ด้ำน In
Vitro Study ดำเนินกำรควบคุมคุณภำพให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนดมำตรฐำน ISO17025 และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒิปริญญาตรี

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
2. ตำแหน่ง เลขำนุกำร 4 (1908) 1 อัตรำ
สังกัดแผนกเลขำนุกำร กองอำนวยกำร สำนักอำนวยกำร
สำขำ บริหำรธุรกิจ,อักษรศำสตร์,ศิลปศำสตร์,
สังคมศำสตร์หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
*ต้องมีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่ำ 550 คะแนน
3. ตำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (1220) 1อัตรำ
สังกัด โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
4. ตำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) 1 อัตรำ
สังกัด โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ วิศวกรรมโยธำ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ติ ดต่ อ ประสำนงำนหน่ว ยงำนภำยในและภำยนอก
บริห ำรจัดกำรกำหนดกำรนัดหมำยของผู้ อำนวยกำร
ตำมที่หัวหน้ำแผนกมอบหมำย กำรเตรียมกำรเดินทำง
ของผู้ บ ริ ห ำรและสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร
เดินทำงและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติหน้ำที่ในงำนด้ำนกำรผลิ ตในงำนบรรจุวัคซีน
(Mix-Filling and Packaging) อำทิ กำรเตรียมอุปกรณ์
และงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน กำรรับส่งวัตถุดิบ
และกำรเบิกจ่ำยพัสดุ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
- ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นงำนวิ ศ วกรรม งำนออกแบบ งำน
ก่ อ สร้ ำ งอำคำร เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งและ
ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตำมข้อกำหนด ให้
คำปรึกษำและแนะนำในงำนวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒป
ิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
5. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1381) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกพัฒนำวิธีวิเครำะห์
กองมำตรฐำนกำรผลิต
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
6. ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2645-2647) 3 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนเครื่องจักรผลิต
กองกำรวิศวกรรม
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/อิเลคทรอนิกส์/แมคคำทรอนิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิ บัติ ง ำนด้ ำ นพั ฒ นำและปรั บปรุ งวิ ธี วิ เครำะห์ ใ ห้
เหมำะสมต่อกำรใช้งำนในแต่ละหน่วยงำน ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์ที่พัฒนำขึ้นก่อนนำไปใช้
งำน จัด ทำและทบทวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบวิ ธี
วิเครำะห์และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจสภำพมำตรฐำนและซ่อม/บำรุงรักษำ ควบคุม
ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจรับรองร่วมทดลองผลิตในส่วนระบบ
เครื่องจักร อุปกรณ์ผ ลิต ศึกษำพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
และวิศวกรรมซ่อม/บำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำอิเลคทรอนิกส์
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/7. ตำแหน่ง.....

-6 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ต่อ)

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
7. ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2649) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนอำคำรและระบบน้ำ
กองกำรวิศวกรรม
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/อิเลคทรอนิกส์/แมคคำทรอนิกส์
8. ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2651) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนไฟฟ้ำและระบบสนับสนุนกำรผลิต
กองกำรวิศวกรรม
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/อิเลคทรอนิกส์/แมคคำทรอนิกส์
9. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1869)
สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1
กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
10. ตำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2653-2654) 2 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนเครื่องจักรผลิต
กองกำรวิศวกรรม
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงกลโรงงำน/ช่ำงเครื่องยนต์
11. ตำแหน่ง ช่ำงเครือ่ งกล 3 (2655-2656) 2 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนอำคำรและระบบน้ำ
กองกำรวิศวกรรม
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงกลโรงงำน/ช่ำงเครื่องยนต์
12. ตำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2658-2659) 2 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนไฟฟ้ำและสนับสนุนกำรผลิต
กองกำรวิศวกรรม
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงกลโรงงำน/ช่ำงยนต์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ควบคุมระบบผลิ ตน้ำบริสุ ทธิ์ ระบบผลิตน้ำร้อนและ
ระบบสุขำภิบำล ตรวจสอบระบบ บันทึกและเฝ้ำระวัง
ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบน้ำร้อนและระบบสุขำภิบำล
ซ่อมและบำรุงรักษำระบบผลิตน้ำและเครื่องมือวิทยำศำสตร์และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติกำรตรวจสภำพมำตรฐำนและซ่อม/บำรุงรักษำ
ควบคุม ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจรับรอง ศึกษำพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม ซ่อม/บำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ อิเลคทรอนิกส์ จดบันทึกกำรทำงำนของระบบไฟฟ้ำและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจคุณภำพยำกึ่งสำเร็จรูปทำงกำยภำพ ตรวจสอบ
รำยกำรยำส่งตรวจและรับตัวอย่ำงยำจำกฝ่ำยผลิตยำ
รำยงำนผลกำรตรวจและทดสอบในแบบบันทึกและใน
ระบบคอมพิวเตอร์ จัดเก็บ Reference Sample และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติกำรตรวจสภำพมำตรฐำนและซ่อม/บำรุงรักษำ
ควบคุม ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจรับรอง ร่วมทดลองผลิตใน
ส่วนระบบเครื่องจักร/อุปกรณ์ผลิต วิเครำะห์สำเหตุกำร
ชำรุดขัดข้อง ค้นคว้ำ ปรับปรุง ศึกษำพัฒนำในงำนซ่อม/
บำรุงรักษำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ซ่อมและบำรุงรักษำระบบอำคำร ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
ระบบผลิตน้ำร้อนและระบบสุขำภิบำล ตรวจสอบระบบ
บันทึกและเฝ้ำระวังระบบ Facility ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
ระบบผลิตน้ำร้อนและระบบสุ ขำภิบำลและปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนเครื่องกลซึ่งต้องใช้ทักษะควำมชำนำญ
กำรในกำรปฏิบัติงำน ควบคุมกำรติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่อง
จักรกลของระบบสนับสนุนกำรผลิต ศึกษำพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม ซ่ อม/บำรุงรักษำระบบเครื่อง
จักรกลและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
13. ตำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0870)
สังกัด แผนกงำนคลังสำรองยำสำเร็จรูป
กองกำรคลังสำรอง
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- จัดเก็บยำสำเร็จรูปและพัสดุตำมชนิดและควำมเหมำะ
สม จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยยำ
สำเร็จรูป ตรวจนับยำสำเร็จรูป ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
(SAP, MES, MFG/Pro) เพื่อรับและส่งยำสำเร็จรูปและ
(เพศชำย) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/14. ตำแหน่ง.....

-7 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ)

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
14. ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0346) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกเวชปฏิบัติ
กองกำรแพทย์และอนำมัย
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
(เพศชำย)
15. ตำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0735) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
16. ตำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0692)(0946)(2252)
สังกัด ผ.บริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
17. ตำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0734) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 4
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
(เพศชำย)
18. ตำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0890) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกสำรองวัตถุดิบ 3
กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
สำขำ กำรบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(เพศชำย)
19. ตำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2570)
สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2
โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นเวชระเบี ย น ด ำเนิ น กำรด้ ำ นงำน
จัดเก็บเอกสำร งำนธุรกำร จัดทำแฟ้มประวัติ ขับรถ
รับ-ส่งผู้ป่วย ดูแลอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สำมำรถขับ
รถได้และมีใบขับขี่รถยนต์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- รั บค ำสั่ งซื้ อ ลู กค้ ำภำคเอกชนเขตภำคเหนื อและใต้
ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรสั่งซื้อ ตรวจสอบรำยกำร
ส่ งเสริมกำรขำยและปริมำณกำรสั่ งซื้อให้ ถูกต้องตำม
กฏหมำย ประสำนงำนกับผู้แทนยำและลูกค้ำและปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดเตรียมเอกสำรเกี่ยวกับกำรขำย ทำรำยงำนสถำนะ
กำรขำย เป็นพนักงำนขำยมีหน้ำที่ดูแลลูกค้ำภำคเอกชน
รพ.เอกชน, คลินิก, ร้ำนขำยยำในจังหวัดทำงภำคกลำง
ติดตำมกำรสั่งซื้อ เก็บเงินและทวงหนี้ลูกค้ำ และปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงิน
และทำใบเสนอรำคำยำให้กับลูกค้ำ จัดเก็บและเรียงยำ
ให้พร้อมสำหรับกำรขำย ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำ
และเวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรจั ด เก็ บ ยำและเวชภั ณ ฑ์ วั ส ดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่ องใช้ ในกำรทำงำน ตรวจรับ จั ด เก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในระบบคอมพิ ว เตอร์ น ำ
วัตถุดิบส่งสุ่มตัวอย่ำง ชั่ง-จ่ำยวัตถุดิบ และปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์กำรผลิตยำ เบิกวัตถุดิบ อุปกรณ์กำรผลิต
เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกำรทำงำน อุปกรณ์
และห้ อ งผลิ ต ยำ และปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ๆ ตำมที่ ไ ด้ รั บ
สำขำ ทำงด้ำนช่ำง
มอบหมำย
20. ตำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1540) 1 อัตรำ - ควบคุมกำรเบิกวัตถุดิบที่ใช้ในงำนผลิต ปฏิบัติงำน
สังกัด กลุ่มงำนผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์เสริมฯ กำรผลิตตำมเอกสำรบันทึกกำรผลิต งำนผสม งำนบรรจุ
กองผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ
งำนพิมพ์ฉลำก ดูแลกำรส่งตัวอย่ำงวิเครำะห์คุณภำพ
ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์
เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรต่ำงๆ เพื่อเตรียม กำรผลิ ต
สำขำ ทำงด้ำนช่ำง
(เพศชำย) และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

/21. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
21. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42905)(40021) 2 คน
สังกัด โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ (เพศหญิง)
22. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42108) 1 คน
สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ ทุกสำขำวิชำ
(เพศชำย)
23. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42636)(42449) 2 คน
สังกัด กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์
กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ วิทยำศำสตร์เคมี
24. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42817)(42228) 2 คน
สังกัด กลุ่มงำนด้ำนตรวจสอบควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์
กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ วิทยำศำสตร์เคมี
25. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42320) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนด้ำนศึกษำควำมคงสภำพของผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ วิทยำศำสตร์เคมี
26. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42112)(421120-42121) 3 คน
สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล
กองกำรขำยภำครัฐ
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/สังคมศำสตร์
27. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42217) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนด้ำนธุรกำร
กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ ทุกสำขำวิชำ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- รับผิดชอบงำนในกำร Back Up ข้อมูลจำกเครื่องมือ
ในห้อง Lab และเครื่องมือในสำยกำรผลิต รวมทั้งกำร
Synchronize Time and Date ออกเอกสำรจัดซื้อจัด
จ้ ำ งในระบบ Sap ดู แ ลระบบสแกนลำยนิ้ ว มื อ ของ
โรงงำนและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ดูแลรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไป รวมทั้งเครื่องจักร
ที่มีควำมซับซ้อน เช่น เครื่อง Roller Compactor ใน
ห้องปฏิบัติกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องของเครื่องมือ
ก่อนใช้งำน ศึกษำกำรปลดปล่อ ยตัวยำของสูตรตำรับ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- พัฒนำวิธีวิเครำะห์และตรวจสอบควำมถู กต้องของวิธี
วิเครำะห์วัตถุดิบทำงเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ วิเครำะห์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำสูตรตำรับ จัดทำ Test
Method ของวั ต ถุ ดิ บ ทำงเภสั ช กรรมและผลิ ต ภั ณ ฑ์
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจสอบ/ทวนสอบควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์และ
จัดทำรำยงำนเพื่อเป็นข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนตำรับยำ
ตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงในระหว่ำงกระบวนกำรผลิตและ
ผลิตภัณฑ์รุ่นผลิตระดับกึ่งอุตสำหกรรม และปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- เตรี ย มตัว อย่ ำ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่อ ควบคุ ม คุณ ภำพและ
ทดสอบควำมคงสภำพของผลิตภัณฑ์ ดำเนินกำรทดสอบ
กำรละลำยของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่อง Dissolution
Tester ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือวิทยำศำสตร์และปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- เยี่ยมเยียนลูกค้ำ รพ.ในเขต กทม. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข่ำวสำรองค์กำรเภสัชกรรมแก่ลูกค้ำ ติดต่อลูกค้ำในกำร
เสนอรำคำ รับใบสั่งซื้อ รวมทั้งเข้ำร่วมประกวดรำคำใน
เขตที่ได้รับมอบหมำย สำรวจภำวะตลำดและปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ดูแลงำนด้ำนธุรกำรและสำรบรรณ จัดทำร่ำง พิมพ์
ตรวจทำนหนังสือตอบรับ ติดต่อประสำนงำนกำรจัดซื้อ
วัตถุ ดิบ วั ส ดุส ำนั กงำน จัด ทำและติด ตำมกำรจั ดซื้ อ
ครุภัณฑ์ตำมงบประมำณ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้
รับมอบหมำย
/28. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
28. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42297) 1 คน
สังกัด กลุ่มศึกษำชีวสมมูล
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- รับผิดชอบดูแล ควบคุม เบิกจ่ำยเอกสำรและตัวอย่ำง
ชีวภำพในระบบมำตรฐำน GLP ของกลุ่มศึกษำชีวสมมูล
จัดทำ ติดตำมกำรจัดซื้อสินค้ำและบริกำร ดำเนิ นกำร
ทำงำนให้เป็นไปตำมระบบ คุณภำพและปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตาแหน่ง/สังกัด
29. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (32240)(30022) 2 คน
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1
กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
30. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30025) 1 คน
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 2
กองกำรควบคุมคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
31. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (32162) 1 คน
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 3
กองกำรควบคุมคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
32. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (32164) 1 คน
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 4
กองกำรควบคุมคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
33. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (32017) 1 คน
สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ติดตำมและอนุมัติกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน ตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพยำในระหว่ำงกำรผลิตยำและวิเครำะห์
ข้อมูล ทำ Trend Analysis ทบทวนเอกสำรบันทึกกำร
ผลิต ติดตำมควำมเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิต และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- งำนตรวจสอบควบคุมคุณภำพของวัตถุดิบ จัดเตรียม
เครื่องแก้วและสำรเคมีสำหรับงำนวิเครำะห์ รวบรวมผล
ทดสอบและรำยงำนผลในโปรแกรม LIMS ดูแลเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์และจัดเตรียมเอกสำรคู่มือและบันทึกกำรใช้
งำนและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกควบคุมดูแลระบบกำรทำงำน
ในห้องปฏิบัติกำร จัดระบบดูแลเครื่องมือวิทยำศำสตร์
จัด ระบบกำรรั บ ตั ว อย่ำ งเข้ ำ ตรวจในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร
ตรวจวิเครำะห์วัตถุดิบ ยำกึ่งสำเร็ จรูปและยำสำเร็จรูป
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์ทำงกำยภำพและทำงเคมีของ
ตัวอย่ำงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยำสำเร็จรูป งำนวิเครำะห์
ที่ต้องใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ รำยงำนผลกำรวิเครำะห์
ตัวอย่ำงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยำสำเร็จรูปและปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนดูแลรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้อง
ปฏิบัติกำร ช่วยนักวิจัยในกำรวิจัยและพัฒนำสูตรตำรับ
ยำน้ำ ยำเม็ด ยำผง ยำปรำศจำกเชื้อ ยำครีมและโลชั่น
ช่วยนักวิจัยในกำรผลิตยำแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์
(เพศชำย) อื่นๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/34. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
34. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02530)(22002) 2 คน
สังกัด แผนกจัดซื้อ 1
กองจัดซื้อทั่วไป
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
35. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02534) 1 คน
สังกัด แผนกจัดซื้อ 3
กองจัดซื้อทั่วไป
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
36. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (22202) 1 คน
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 5
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
(เพศหญิง)
37. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (22004) 1 คน
สังกัด แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์
กองจัดซื้อและสำรองบรรจุภัณฑ์
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- รับ-ส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนจัดซื้อ ปฏิบัติงำน
ด้ำนสำรบรรณ ประสำนงำนกับหน่วยงำนและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เดินหนังสือและพิมพ์งำนที่ได้รับมอบหมำย
รวมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- แยกต้นเรื่องและแยก PO ที่อนุมัติแล้ ว ส่ งคลั งพัส ดุ
และจัดเก็บสำเนำ เดินหนังสือออก/เดินกรรมกำร/เดิน
หนั ง สื อ อนุ มั ติ / เบิ ก ของต่ ำ งๆ รั บ หนั ง สื อ เข้ ำ -ออก
ปฏิบัติงำนภำยนอกเพื่อซื้อของและรับของนอกสถำนที่
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- รับคำสั่งซื้อ-ชำระเงินพร้อมจัดสินค้ำ จัดสินค้ำให้ร้ำน
ยำองค์กำรเภสัชกรรม สำขำเวชศำสตร์เขตร้อน ขนยำที่
รับจำกคลังและจัดเรียงพร้อมจำหน่ำย จำหน่ำยยำนอก
สถำนที่ตำมนิทรรศกำรต่ำงๆ ตรวจนับจำนวนสิ นค้ำ
คงเหลือและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนพิมพ์เอกสำรเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำ
รำยงำนกำรประชุม จดหมำยแจ้งบรรจุภัณฑ์ที่มีปัญหำ
จัดทำ ASL ของบรรจุภัณฑ์ นำเอกสำรสเปคตำมที่ระบุ
ใน PR จั ด เตรี ย มเอกสำรประกอบเรื่อ งซื้ อจ้ ำ งบรรจุ
ภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒมิ ัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์

ตาแหน่ง/สังกัด
38. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12214) 1 คน
สังกัด แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต
กองมำตรฐำนกำรผลิต
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
39. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12215) 1 คน
สังกัด กองมำตรฐำนวัตถุดิบ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สุ่มตัวอย่ำงน้ำที่ใช้ในกำรผลิต ทดสอบคุณภำพทำงน้ำ
ทำงเคมี ควำมเป็นกรด-ด่ำง วัดค่ำกำรนำไฟฟ้ำ สนับสนุน
งำนห้องปฏิบัติกำร เช่น งำนล้ำงเครื่องแก้ว งำนรับ -ส่ง
เอกสำร และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ยกและขนย้ำยวัตถุดิบ ตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์บ่งชี้
สถำนะของวัตถุดิบ ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับวัตถุดิบ สุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบ และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
40. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12216) 1 คน
- ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรล้ำงเครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร
สังกัด แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ
ทุกชนิด เบิกอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์
กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในสำนักงำน ถ่ำยเอกสำรและเดินเอกสำรและ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
(เพศชำย) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/41. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
41. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02990) 1 คน
สังกัด ผ.งำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและเอกสำร
กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
42. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02991) 1 คน
สังกัด แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อื่น
กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
43. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02988)(12054) 2 คน
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1
กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
44. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12056)(10023-24) 3 คน
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2
กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
45. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12059) 1 คน
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 1
กองกำรควบคุมคุณภำพ
(เพศชำย)
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
46. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12593) 1 คน
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 4
กองกำรควบคุมคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
47. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12619) 1 คน
สังกัด กลุ่มวิจัยชีววัตถุ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
(เพศชำย)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเตรียมข้อมูลสำหรับแนบเอกสำร
บัน ทึ ก กำรผลิ ต ตรวจสอบติ ดตำมกำรชั่ งจ่ำยวั ตถุ ดิ บ
บรรจุภัณฑ์ ข้อมูลกำรพิมพ์บนฉลำก กระบวนกำรผลิต
ทุกขั้นตอน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสุ่มตัวอย่ำงและตรวจสอบคุณภำพยำ
ระหว่ ำงกระบวนกำรผลิ ต สุ่ ม ตรวจคุ ณ ภำพของน้ ำ
บริ สุ ท ธิ์แ ละสุ่ ม ตรวจผลิ ตภั ณ ฑ์ และปฏิ บั ติ งำนอื่ น ๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- สุ่มตัวอย่ำงและตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวน
กำรผลิต สุ่มตัวอย่ำงน้ำบริสุทธิ์และตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบและบันทึกผลกำรตรวจรับรองยำส ำเร็จ รูป
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
- สุ่มตัวอย่ำงและตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวน
กำรผลิต สุ่มตัวอย่ำงน้ำบริสุทธิ์และตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบและบันทึกผลกำรตรวจรับรองยำส ำเร็จ รูป
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
- สุ่มตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบตำมที่ได้รับมอบหมำย
เป็นผู้ ช่ว ยในกำรวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบที่ไม่ใช่
ตัวยำสำคัญและน้ำในระบบผลิต และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมำย
- วิเครำะห์ทำงกำยภำพและทำงเคมีของตัวอย่ำงวัตถุดิบ
และงำนวิเครำะห์ทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์ยำสำเร็จ รูป งำนสุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบ งำนสนับสนุนระบบคุณภำพ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ช่วยนักวิจัยในห้องปฏิบัติกำร เตรียมสำรละลำย วัสดุ
และอุ ป กรณ์ ป รำศจำกเชื้ อ ล้ ำ งเครื่ อ งแก้ ว และวั ส ดุ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในงำนวิจัย ติดต่อสั่งซื้อ -เบิกสำรเคมีและ
อุปกรณ์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒมิ ัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตาแหน่ง/สังกัด
48. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02218) 1 คน
สังกัด กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สนับสนุนกำรดำเนินงำนในระบบเอกสำรกำรประกัน
คุณภำพ จัดทำข้อมูลในระบบแลกเปลี่ยน คืนยำ จัดทำ
สำเนำ แจกจ่ำย เรียกคืนและทำลำยเอกสำรทั่วไปของ
หน่วยงำนและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/49. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
49. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02984)(02985) 2 คน
สังกัด แผนกงำนคลังสำรองบรรจุภัณฑ์
กองกำรคลังสำรอง
โรงงำนผลิตยำรังสิต
(เพศชำย)
50. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02987) 1 คน
สังกัด แผนกงำนคลังสำรองยำสำเร็จรูป
กองกำรคลังสำรอง
โรงงำนผลิตยำรังสิต
(เพศชำย)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นขนย้ ำ ยยำขึ้ น รถขนส่ ง ไปยั ง ส่ ว นที่
เกี่ ยวข้ อง ชั่ งจ่ ำยวั ตถุ ดิ บตำมสู ตรกำรผลิ ต ขั บรถยก
ไฟฟ้ ำในกำรรั บเข้ำ ส่ งออกวัตถุ ดิ บ บรรจุ ภั ณฑ์ต่ ำงๆ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนในกำรขนส่งและจัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์
ตรวจรั บ ชั่ งจ่ ำยวัตถุดิ บตำมสู ตรกำรผลิ ต จั ดเก็บ ยำ
ส ำเร็จ รู ปจำกหน่ ว ยผลิ ตมำยัง คลั ง ยำส ำเร็จ รู ป และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒมิ ัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตาแหน่ง/สังกัด
51. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02793) 1 คน
สังกัด แผนกบริหำรงำนทั่วไป
กองอำนวยกำร
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
52. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02978)(02979)(02982) 3 คน
สังกัด แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale
กองกำรผลิต
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
53. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02495) 1 คน
สังกัด แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์
กองเภสัชกรรม 4
ฝ่ำยผลิตยำ
(เพศชำย)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ เอกสำรกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง จัดทำเวปไซต์ของหน่วยงำน อำนวยควำม
สะดวกแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ หรือผู้
เยี่ยมชมกิจกำรและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำลง
แคปซู ล ขวดพลำสติ ก ตรวจสอบคุ ณ ภำพยำระหว่ ำ ง
กระบวนกำรผลิต และตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิตยำให้เป็นไปตำมหลักมำตรฐำน
GMP บั น ทึ ก ผลกำรผลิ ต ยำประจ ำวั น คั ดแยกยำเสี ย
บันทึกเอกสำรควบคุม (Log Book) และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63)
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตาแหน่ง/สังกัด
54. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2321) 1 คน
สังกัด กองพัฒนำระบบคุณภำพ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรรั บ -ส่ ง หนั งสื อ งำนด้ำ นธุ ร กำร
ต่ำงๆ จัดเก็บและเรียบเรียงเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำร
ทำงำน รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต
ยำ เพื่อจัดทำสรุปรำยงำน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
/55. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
55. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2058) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ
กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
56. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2323) 1 คน
สังกัด กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร
สำขำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสำรสนเทศ
57. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2226) 1 คน
สังกัด แผนกงำนโครงกำร กองประชำสัมพันธ์
สำนักอำนวยกำร
สำขำ บริหำรธุรกิจ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก
58. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2237) 1 คน
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1
กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
59. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2238) 1 คน
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2
กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ให้บริกำรข้อมูล ตอบคำถำมและรับคำร้องเรียนลูกค้ำ
แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้ บันทึกและรวบรวมข้อมูล
ติดต่อกับลูกค้ำ ดำเนินกำรตำมแผน CRM รับคำสั่งซื้อ
และติดตำมใบสั่งซื้อ ประสำนงำนระหว่ำงลูกค้ำ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับ-ส่งเอกสำร ติดต่อประสำนงำน
กับหน่วยงำนต่ำงๆ ช่วยดูแลระบบ SAP แก่ผู้ใช้งำนใน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจั ดพิมพ์และบัน ทึกเอกสำรต่ำงๆ
ติดต่อประสำนงำนทั้งหน่ว ยงำนภำยในและภำยนอก
จัดนิทรรศกำร ดำเนินกำรขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ
อุ ป กรณ์ แ ละปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งตำมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบควำมแรง (Potency Test)
ของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ยำปฏิชีวนะ เป็นผู้ช่วยเภสัช
กรในกำรตรวจสอบควำมปรำศจำกเชื้ อของวั ต ถุ ดิ บ
ผลิตภัณฑ์ยำ และเวชภัณฑ์ประเภทปรำศจำกเชื้อ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจหำปริมำณและแยกชนิดกำร
ปนเปื้อนของเชื้อในวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ประเภทยำครีม
ผลิตภัณฑ์ Mixture Carminative เป็นผู้ช่วยเภสัชกร
ในกำรตรวจวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ

ตาแหน่ง/สังกัด
60. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2003) 1 คน
สังกัด แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ
กองพัฒนำบุคลำกร
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
61. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2342) 1 คน
สังกัด แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร รับ -ส่งเอกสำร ออกแบบสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นกำรจั ด ฝึ ก อบรม เตรี ย มเอกสำร
ประกอบกำรจัดฝึกอบรม และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- รับคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำภำคเอกชน ตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรสั่งซื้อ วงเงินซื้อ/หนี้ค้ำงชำระ บันทึกคำสั่ง
ซื้อของลู ก ค้ำภำคเอกชน ติ ดตำมค ำสั่ งซื้ อของลู กค้ ำ
และปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
/62. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
62. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2020) 1 คน
สังกัด ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
(เพศชำย)
63. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2002) 1 คน
สังกัด ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
(เพศหญิง)
64. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2207) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ
กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
(เพศหญิง)
65. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว รวม จำนวน 7 คน (0203502036)(02066)(02145)(02195)(02240)(02441)
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
66. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2198) 1 คน
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 2
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
(เพศชำย)
67. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2040)(2042) 2 คน
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 3
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
68. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2370) 1 คน
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 5
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
(เพศหญิง)
69. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2417) 1 คน
สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล
กองกำรขำยภำครัฐ
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
70. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2233) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์
กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- จัดบูธแสดงสินค้ำ เบิกและส่งสินค้ำไปยังหน่วยงำน
จำหน่ำยสินค้ำ ดูแลติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับ
งำนขำย จัดแสดงนิทรรศกำรต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรดูแลบูธ กำรออกบูธ เบิกสินค้ำและ
ส่งสินค้ำไปยัง Shop Curmin ดำเนินกำรสต็อกร้ำน
และเป็นหน่วยขำยแทนเจ้ำหน้ำที่บูธในกรณีเจ้ำหน้ำที่
บูธหยุดงำนและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ให้ข้อมูลและตอบคำถำมลูกค้ำทำงโทรศัพท์ รับเรื่อง
ร้องเรียนและติดตำมผลกำรร้องเรียน รับข้อมูลคำสั่งซื้อ
ทำงโทรศั พท์ และส่ งต่ อให้ ห น่ ว ยงำนที่ เกี่ ยวข้ องและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับคำสั่งซื้อ/ชำระเงิน พร้อมจัด
สินค้ำ ขนยำและจัดเรียงสินค้ำให้พร้อมจำหน่ำย ตรวจ
นับสินค้ำคงเหลื อ และตรวจสอบวันหมดอำยุ ของยำ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและทำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงิน และทำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- รับคำสั่งซื้อ/ชำระเงินพร้อมจัดสินค้ำ ขนยำและจัด เรียงสินค้ำให้พร้อมจำหน่ำย ตรวจนับสินค้ำคงเหลื อ
จำหน่ำยยำนอกสถำนที่ตำมนิทรรศกำรต่ำงๆ และปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดทำและรวบรวมใบเสนอรำคำต่ำงๆ
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
รวมไปถึงลูกค้ำองค์กำรเภสัชกรรมและปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตอบคำถำมและให้ข้อมูลด้ำนผลิ ตภัณฑ์และบริกำร
ต่ำงๆ รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดตำมคำสั่งซื้อ
กำรเบิกยำในโครงกำร VMI จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้ำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับหมำย
/71. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
71. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2360-2362)(2013) 4 คน
สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง
กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (เพศชำย)
72. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2222) 1 คน
สังกัด แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2
กองบริหำรกำรสั่งซื้อ
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำร pick และ pack วัคซีนเพื่อส่งมอบ
ให้กับลูกค้ำ ขนย้ำยวัตถุดิบ และเก็บในสถำนที่เหมำะสม
ให้ถูกต้องตำมหลัก GMP และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- เบิกยำ VMI โครงกำร สปสช. ดูแลคำสั่งซื้อของลูกค้ำ
ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ ภำคใต้ รับงำน
เอกสำร รับ-ส่งหนังสือคำสั่งซื้อของลูกค้ำและปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ตาแหน่ง/สังกัด
73. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2211-2212) 2 คน
สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2
โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม
สำขำ ทำงด้ำนช่ำง
74. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2015) 1 คน
สังกัด แผนกมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ 1
กองมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนช่ำง
75. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2021) 1 คน
สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง
กองคลังและกระจำยฯ ฝ่ำยบริหำรพัสดุฯ
สำขำ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
(เพศชำย)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรผลิต ยำ
เบิกวัตถุดิบ อุปกรณ์กำรผลิตเตรียมเครื่องมือเครื่องจักร
ควบคุม ดูแลรักษำเครื่องจักรต่ำงๆ ทำควำมสะอำด
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสุ่มตัวอย่ำง จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรทำงำน ล้ ำงทำควำมสะอำดอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่ำงๆ ทำรำยงำนผลกำรสุ่มตัวอย่ำง และปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำร pick และ pack วัคซีนเพื่อส่งมอบ
ให้กับลู กค้ำ ขนย้ำยวัตถุดิบ และจัด เก็บในสถำนที่
เหมำะสมให้ถูกต้องตำมหลัก GMP และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

