(สำเนาคูฉบับ)
ประกาศองคการเภสัชกรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจางเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
---------------------------------------องคการเภสัชกรรม มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลผูสำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวโดยวิธีการคัดเลือก
(สิ้นสุดสัญญาจาง 31 มีนาคม พ.ศ.2565) สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 60
คน โดยมีรายละเอียดการเปดรับสมัคร ดังนี้
1. วุฒิการศึกษาและจำนวนที่เปดรับ
วุฒิการศึกษา
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร)
- ม.6
รวม

จำนวนรับ (คน)
5
55
60

2. อัตราเงินเดือน
วุฒิการศึกษา
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร)
- ม.6

อัตราเงินเดือน (บาท)
10,740
10,150

3. คุณสมบัติผูสมัคร
3.1 อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
3.2 สุขภาพแข็งแรงไมเปนผูมีตาบอดสี
3.3 สามารถปฏิบัติงานชวงเวลากลางคืนได
4. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสามารถสมัครสอบไดเพียงตำแหนงเดียวเทานั้น หากไมระบุตำแหนงที่ตองการสมัครหรือ
ระบุเกินกวา 1 ตำแหนง จะถือวาขาดคุณสมบัติ และจะไมไดรับการพิจารณา และเมื่อเลือกสมัครแลวจะเปลี่ยน
แปลงแกไขไมได
4.2 ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามตำแหนงที่องคการเภสัชกรรมประกาศ
4.3 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
ตรงตามประกาศรับสมัครและคัดกรองรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิด
พลาดอันเกิดจากผูสมัครกรอกขอมูลเปนเท็จและไมถูกตอง หรือใชเอกสารในการสมัครงานทุกประเภทที่องคการเภสัชกรรมตรวจสอบภายหลังพบวา เปนเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชทางราชการออกให องคการเภสัชกรรม
จะถือวาการสอบคัดเลือกของผูนั้นเปนโมฆะ และดำเนินการยกเลิกการจางเพื่อใหพนจากสถานะการเปนพนักงาน/
ลูกจางองคการเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผูสมัครไมสามารถเรียกรองสิทธิใดๆ จากองคการเภสัชกรรมไดทั้งสิ้น
/5. หลักฐานที่ใช.....

-25. หลักฐานที่ใชในการสมัคร
5.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
5.2 สำเนาทะเบียนบาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.3 หลักฐานผานการตรวจคัดเลือกทหาร (สด.8 หรือ สด.43) เทานั้น
5.4 รูปถายสวมชุดสุภาพ หนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.5 หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือรับรองประสบการณการทำงาน เปนตน
6. สถานที่และวันเวลารับสมัคร
สมัครเขารับการคัดเลือกดวยตนเองไดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตั้งแตวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ จันทร-ศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น. ขอทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพทหมายเลข 02-203 8153
7. การประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบขอเขียน
องคการเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา
15.00 น. ทางเว็บไซต http://www.gpo.or.th และบริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ องคการเภสัชกรรม
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
8. การคัดเลือก
8.1 สอบสัมภาษณ
- ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
8.2 ทดสอบปฏิบัติงาน
- ภายหลังจากการประกาศผลการสอบสัมภาษณแลว
9. หมายเหตุ
9.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องคการเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไมวาจะมีการสอบแลว
หรือไมก็ตาม
9.2 กรณีปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาผูสอบไดมีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไมตรงกับที่แจงไว
ในใบสมัคร องคการเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจางทันที
9.3 เนื่ อ งจากองค ก ารเภสั ช กรรมเป น สถานที่ ผ ลิ ต ยาตามมาตรฐาน GMP และตามประกาศ
องคการเภสัชกรรม กำหนดใหโรงงานผลิตยาเปนเขตปลอดบุ หรี่ ดังนั้น องคการเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิ์ไม
พิจารณาผูที่ สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังวา ผูผานการสอบคัดเลือกมีพฤติ กรรมเกี่ยวของกับการสูบบุ หรี่
องคการเภสัชกรรมจะพิจารณาเลิกจางทันที
9.4 ถ าองค การเภสั ชกรรม หรื อหน วยงานใดๆ จะตองย ายไปปฏิ บั ติ งานสถานที่ อื่ น ผู ได รั บการ
คัดเลือก และจางเปนพนักงานหรือลูกจาง จะตองตกลงยินยอมทำตามสัญญาผูกพันที่จะยายไปทำงานในสถานที่
ใหม โดยไมเรียกรองสิทธิใดๆ อีก
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564
(นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล)
รองผูอำนวยการ ทำการแทน
ผูอำนวยการองคการเภสัชกรรม
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รายละเอียดตำแหนงที่เปดรับสมัคร
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร

ตำแหนง/สังกัด/สาขาวิชา
1. ลูกจางชั่วคราว (11280) รับ 1 คน
สังกัด ผ.งานบริหารคุณภาพดานสารสนเทศและเอกสาร
กองบริหารระบบคุณภาพ
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
2. ลูกจางชั่วคราว (11281) รับ 1 คน
สังกัด แผนกงานวิเคราะหวัตถุดิบ
กองการควบคุมคุณภาพ
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
3. ลูกจางชั่วคราว (11284) รับ 1 คน
สังกัด แผนกงานวิเคราะหบรรจุภัณฑ
กองการควบคุมคุณภาพ
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
4. ลูกจางชั่วคราว (11285-86) รับ 2 คน
สังกัด แผนกงานชีววิเคราะห
กองควบคุมคุณภาพ
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานการจัดเตรียมขอมูลสำหรับแนบเอกสาร
บั น ทึ ก การผลิ ต ตรวจสอบติ ดตามการชั่ งจ ายวั ตถุ ดิ บ
บรรจุภัณฑ ขอมูลการพิมพบนฉลาก กระบวนการผลิต
ทุกขัน้ ตอน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- สุมตัวอยางวัตถุดิบที่เปนตัวยาสำคัญและที่ไมใชตัวยา
สำคัญ จั ดเตรีย มอุป กรณ แ ละเอกสารสำหรับ การสุ ม
ตัวอยาง ทำลายตัวอยางวัตถุดิบกำจัดของเสียและปฏิบัติ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- สุมตัวอยางบรรจุภัณฑและสิ่งพิมพ จัดเตรียมอุปกรณ
และเอกสารสำหรับ การสุมตัว อยาง เปน ผูชว ยในการ
ตรวจวิเคราะหบรรจุภัณฑ และสิ่งพิมพ และปฏิบั ติงาน
อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
- เปนผูชวยในการตรวจวิเคราะหตัวอยางในการตรวจ
สอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ ควบคุมดูแล
ระบบการทำงานในห องปฏิบั ติการ จัดเตรียมอุป กรณ
เครื่องแกวและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตำแหนง/สังกัด/สาขาวิชา
5. ลูกจางชั่วคราว (01136) รับ 1 คน
สังกัด แผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
กองอำนวยการ
โรงงานผลิตยารังสิต 1
6. ลูกจางชั่วคราว (01150-57)(01160-61) รับ 10 คน
สังกัด แผนกงานคลังสำรองวัตถุดิบ
กองการคลังสำรอง
โรงงานผลิตยารังสิต 1
7. ลูกจางชั่วคราว (01165)(01177-78)(01190-94)
(01196-97) รับ 15 คน
สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ
กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
8. ลูกจางชั่วคราว (01202-04)(01206-09)(01214-16)
สังกัด แผนกงานคลังสำรองยาสำเร็จรูป รับ 10 คน
กองการคลังสำรอง
โรงงานผลิตยารังสิต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ.ตรวจสอบอุปกรณ
ปองกันระงับอัคคีภัย เชน ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน ตูน้ำดับเพลิง รถดับเพลิง ควบคุมดูแลตรวจสอบกลองวงจร
ปด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ตรวจสอบเอกสารการรับวัตถุดิบ จัดเก็บวัตถุดิบใหถูก
ตองตามหลัก GMP จัดเตรียมวัตถุดิบ ให ห นวยงานสุ ม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะห ชั่ง-จายวัตถุดิบและลงบันทึก EBR
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ตรวจรับและจัดเก็บบรรจุภัณฑ เตรียมบรรจุภัณฑเพื่อ
การสุมตัวอยาง จายบรรจุภัณฑใหสอดคลองกับมาตรฐาน
GMP และลงบันทึก EBR ควบคุมการทำงานเครื่องพิมพ
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดสงวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑแกหนวยผลิต รับและจัดเก็บ
ยาสำเร็จรูป จัดเตรียมและจัดสงยาสำเร็จรูปขึ้นรถขนสง
เดินทางไปกับรถขนสงยาและประสานงานกับคลังสินคา
ปลายทางและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
/9. ลูกจางชั่วคราว.....

-4 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ตอ)

ตำแหนง/สังกัด/สาขาวิชา
9. ลูกจางชั่วคราว (01218-20) รับ 3 คน
สังกัด แผนกงานผลิต 1
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1
10. ลูกจางชั่วคราว (01225-26) รับ 2 คน
สังกัด แผนกงานผลิต 2
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1
11. ลูกจางชั่วคราว (01228-29) รับ 2 คน
สังกัด แผนกงานผลิต 4
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1
12. ลูกจางชั่วคราว (01241)(01243)(01251)(0125659) รับ 7 คน
สังกัด แผนกงานผลิต 5 กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1
13. ลูกจางชั่วคราว (01262-65)(01271) รับ 5 คน
สังกัด แผนกงานทดลองผลิตระดับ Pilot Scale
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานชวยซอมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการผลิต
เบื้องตน ปฏิบัตงิ านในกระบวนการผสมผงยา กระบวนการตอกเม็ดยา/บรรจุยาลงแคปซูล กระบวนการเคลือบ
เม็ดยา กระบวนการบรรจุยาลงขวดพลาสติกหรือเขาแผงยา และกระบวนการบรรจุหีบ หอพรอมลงบัน ทึก
ขอมูล การผลิตในระบบ สุ มตัว อยางพรอมตรวจสอบ
คุณ ภาพยาระหวางกระบวนการผลิต นับ จำนวนและ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของผลิตภัณฑกอนและ
ระหวางปฏิบัติงานบรรจุหีบหอ เชน ความสมบูรณของ
แผงยา ความชัดเจนและถูกตองของ Lot No.ที่แผงยา
กลองพิมพและฉลากยา ความถูกตองของเอกสารกำกับ
ยา พรอมบรรจุหีบหอลงภาชนะบรรจุยา ชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑสำเร็จรูปที่ได ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ด านคุ ณ ภาพทางกายภาพและปริ ม าณใน
ระหวางกระบวนการผลิ ต ทำความสะอาดเครื่องจักร
อุป กรณ ก ารผลิ ต และห องปฏิ บั ติ งานพรอ มลงบั น ทึ ก
ข อ มู ล ตรวจสอบจำนวนผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต ได พร อ ม
ประสานการสงมอบใหกองการคลังสำรอง และปฏิบัติ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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