
 (ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงำนและลูกจ้ำง เข้ำปฏิบัติงำนสังกดัหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม โดยบรรจุเป็นพนักงำน จ ำนวน  
17 อัตรำ จ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 69 อัตรำ และลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 40 อัตรำ ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 1. พนักงาน จ านวน 17 อัตรา 
    

      - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้  
 
 

 

 2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 69 อัตรา  
 

  - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/คน 
- ปริญญำตรี 7 
- ปวส. 8 
- ปวช. 23 
- ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์) 5 
- ม.3/ม.6 26 

รวม 69 
 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา จ านวน/อัตรา 
- ปริญญำโท 1 
- ปริญญำตรี 8 
- ปวส. 1 
- ปวช. 6 
- ม.6 1 

รวม 17 

 3. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 



 3. ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 40 อัตรา  
 

  - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/คน 
- ปริญญำตรี 36 
- ปวส. 4 

รวม 40 
 
 4. อัตราเงินเดือน 
 

  

วุฒิการศึกษา 
อัตราเงินเดือนและต าแหน่งแรกบรรจุ 
อัตราเงินเดือน (บาท) ระดับ 

 - ปริญญำตรี 16,830 4 
 - ปวส. 13,410 3 
 - ปวช. 11,350 2 
 - ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์) 10,740 1 
 - ม.3/ม.6 10,150 1 

 
 5. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

  5.1  อำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
  5.2  คุณสมบัติทั่วไป 

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

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) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
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5.3 ต ำแหน่ง... 



 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 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
สอบคัดเลือกตรงตำมประกำศรับสมัครและคัดกรองรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณี
ที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรในกำรสมัครงำนทุกประเภท     
ที่องค์กำรเภสัชกรรมตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นเอกสำรปลอมหรือเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้ องค์กำรเภสัชกรรม
จะถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และด ำเนินกำรยกเลิกกำรจ้ำงเพ่ือให้พ้นจำกสถำนะกำรเป็นพนักงำน     
/ลูกจ้ำงองค์กำรเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใดๆ จำกองค์กำรเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น 
 

 7. วิธีการรับสมัคร 
 

             7.1 องค์กำรเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 (ตลอด 

24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สมัครได้ทำงเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสำมำรถดูรำยละเอียด
ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่ำวและกิจกรรม/ข่ำวรับสมัครงำน หรือทำง 
Facebook/HRGPO 
             7.2 ให้ผู้สมัครอ่ำนประกำศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำปฏิบัติงำนกับองค์กำรเภสัชกรรม 
โดยละเอียดก่อนที่จะด ำเนินกำรกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตำมขั้นตอน และตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนยืนยัน 
เพ่ือส่งใบสมัคร (หำกยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญำตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขำดไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม) 
             7.3 เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดแล้ว ระบบจะออกเลขที่กำรช ำระเงิน
และแบบฟอร์มกำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
             7.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบ ในกระดำษขนำด 
A4 หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 

กรณีท่ี... 
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             กรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสำมำรถ    
เข้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล  
ในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
  7.5 ผู้สมัครต้องช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 280 บำท (อัตรำเดียวกันทั่วประเทศ) โดยด ำเนินกำร
ดังนี้ น ำแบบฟอร์มช ำระเงินตำมข้อ 7.4 ไปช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ ในวันและเวลำ
ท ำกำรของธนำคำร ระหว่ำงวันที่ 3 - 18 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรสอบ จ ำนวน 
280 บำท ประกอบด้วย 
 

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

              

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

  8. การประกาศรายช่ือ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน 
 

  องค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 
เวลำ 13.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่ำวและกิจกรรม/ข่ำวรับสมัครงำน   

 ส ำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกก ำหนดกำรสอบข้อเขียนวันเสำร์ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564            
ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรรำชด ำเนิน 
  

 9. เอกสารที่ต้องน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน 
 

 9.1  หลักฐำนกำรช ำระเงิน 
 9.2  บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ที่มีรูปถ่ำยของเจ้ำของบัตร 
   หำกไม่น ำหลักฐำนมำแสดงให้ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
  

 10. การสอบคัดเลือก 
 

 10.1 สอบข้อเขียน  
 วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และวิชำภำษำอังกฤษ เวลำสอบ 2 ชั่วโมง 
 วิชำเฉพำะต ำแหน่ง เวลำสอบ 2 ชั่วโมง   

 10.2 สอบสัมภำษณ์  
 ภำยหลังจำกกำรประกำศผลสอบข้อเขียน 

  

 10.3 ทดสอบปฏิบัติงำน  
 ภำยหลังจำกกำรประกำศผลกำรสอบสัมภำษณ์แล้ว 
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11. หมำยเหตุ... 



ประกำศ ณ วันที่  28 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 

 

 (นำงสำวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 

 11. หมายเหตุ 
 

 11.1 กำรประกำศรับสมัครครั้งนี้ องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกไม่ว่ำจะมีกำรสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตำม 
 11.2 กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐำนไม่ตรงกับที่แจ้งไว้       
ในใบสมัคร องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเลิกจ้ำงทันท ี
 11.3 เนื่องจำกองค์กำรเภสัชกรรมเป็นสถำนที่ผลิตยำตำมมำตรฐำน GMP และตำมประกำศองค์กำร-
เภสัชกรรมก ำหนดให้โรงงำนผลิตยำเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์กำรเภสัชกรรมจึงสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำผู้ที่สูบบุหรี่ 
หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับกำรสูบบุหรี่ 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 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ต ำแหน่ง นักกำรตลำด 5 (1711) 1 อัตรำ 
 สังกัด กองกำรขำยภำคเอกชน  
 ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ (MBA) หรือด้ำนกำรตลำด   
      (ป.ตรี ต้องจบสำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์) 

- วำงแผนกำรตลำดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงบริหำร 
จัดกำรผลิตภัณฑ์/แบรนด์ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
ก ำหนดขอบเขตและกลุ่มเป้ำหมำยและขนำดของตลำด
ให้สอดคล้องกับแผนกำรตลำดและปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำม 
ที่ได้รับมอบหมำย 

 

• วุฒิปริญญาตร ี
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 4 (1949) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกระบบงำนขำย 
  กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ระบบ ก ำหนดควำมต้องกำร
ข้อมูลและก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ พัฒนำระบบงำน
คอมพิวเตอร์หรือเขียนค ำสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
กำรท ำงำนตำมที่ก ำหนดและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

3. นิติกร 4 (2058) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนวินัย 
 กองพนักงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร 
 ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 สำขำ นิติศำสตร์ (ต้องมีผลสอบภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด)* 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนทำงวินัย 
ท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ค ำสั่งลงโทษ ให้ค ำปรึกษำ
แก่หน่วยงำนและพนักงำน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

4. พยำบำล 4 (2311) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกกำรแพทย์และอนำมัย 
 กองพนักงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร 
 ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 สำขำ พยำบำลศำสตร์ 

- รับผิดชอบงำนด้ำนกำรพยำบำล เช่น จ่ำยยำ ฉีดยำ 
งำนตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เช่น กำรเจำะเลือด ตรวจ
ปัสสำวะ น ำส่งผู้ป่วยหนักหรือฉุกเฉินไปยังโรงพยำบำล
ภำยนอก งำนตรวจสุขภำพพนักงำน/ลูกจ้ำงที่มำปฏิบัติ 
งำนใหม่ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

5. วิศวกร 4 (1306) 1 อัตรำ 
 สังกัด โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ วิศวกรรมไฟฟ้ำ มีใบ ก.ว.และมีประสบกำรณ์  
 ด้ำนกำรออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงหรือกำรใช้  
 งำนและควบคุมเครื่องจักรในโรงงำนอุตสำหกรรม 2 ปี 

- ติดตำมก ำกับดูแล ควบคุมและด ำเนินกำรติดตั้งระบบ
ผลิตน้ ำต่ำงๆ ระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร ระบบ Chiller 
Plant, ระบบ HVAC for Clean room และเครื่องจักร
ส ำหรับผลิตยำ จัดท ำเอกสำร SOP,WI ตรวจสอบเอกสำร
งำนก่อสร้ำงและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  

6. วิศวกร 4... 
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 พนักงาน 
 

• วุฒิปริญญาตร ี(ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
6. วิศวกร 4 (1670) 1 อัตรำ 
 สังกัด โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ วิศวกรรมเครื่องกล  มีใบ ก.ว.และมีประสบกำรณ์ 
 ด้ำนกำรออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงหรือกำรใช้ 
 งำนและควบคุมเครื่องจักรในโรงงำนอุตสำหกรรม 2 ปี 

- ติดตำมก ำกับดูแล ควบคุมและด ำเนินกำรติดตั้งระบบ
ผลิตน้ ำต่ำงๆ ระบบสุขำภิบำล ระบบ Chiller Plant, 
ระบบ HVAC for Clean room และเครื่องจักรส ำหรับ
ผลิตยำ จัดท ำเอกสำร SOP,WI ตรวจสอบเอกสำรงำน
ก่อสร้ำงและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

7. เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 4 (2584) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกแผนงำนและบริหำรคลังวัคซีน 
 กองสนับสนุนโรงงำน โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
 สำขำ บริหำรธุรกิจ/กำรจัดกำรอุตสำหกรรม/รัฐศำสตร์ 
 ศิลปศำสตร์/สังคมศำสตร์ 

- ปฏิบัติหน้ำที่ลงทะเบียนสัญญำซี้อขำย/จ้ำง บันทึกรับ
ทรัพย์สินในระบบ SAP จัดท ำรำยกำรทรัพย์สิน จัดท ำ
รำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำเดือน ประสำน 
หน่วยงำนพัสดุของ อภ. จัดเก็บเอกสำรส ำเนำใบรับสินค้ำ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

8. วิศวกร 4 (1393) 1 อัตรำ 
 สังกัด กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
 ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ (ต้องมีผลสอบภำษำ   
 อังกฤษตำมที่ก ำหนด) 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรร่วมออกแบบงำนคลังสินค้ำอัตโนมัติ 
ดูแลบ ำรุงรักษำระบบ Hardware ร่วมในทีมกำรก่อสร้ำง
ระบบคลังสินค้ำอัตโนมัติ ประสำนงำนกำรติดตั้งงำน
ก่อสร้ำงอำคำรคลังสินค้ำและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

9. ต ำแหน่ง นักกำรตลำด 4 (0501) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกวิจัยและข้อมูลกำรตลำด กองกำรตลำด 
 ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ วิทยำกำรข้อมูล/วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 
  /วิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์เชิงธุรกิจ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรร่วมศึกษำ วำงระบบและด ำเนิน 
งำนด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำและตลำด (Data 
Analytics) สืบค้น เก็บและรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภำพและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
10. ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2646) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนเครื่องจักรผลิตและเครื่องมือวิทย์ 
  กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสภำพมำตรฐำนและซ่อมบ ำรุง 
รักษำ ควบคุม/ติดตั้ง/ทดสอบ/ตรวจรับรอง/ร่วมทดลอง
ผลิตในส่วนระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ผลิต และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 

11. พนักงำน... 
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• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
11. พนักงำนวิทยำศำสตร์ 2 (1356) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกสอบเทียบ 1 
 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงไฟฟ้ำ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนสอบเทียบเครื่อง Stability Chamber, 
Cold Room และเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตพร้อมจัดท ำ
ใบรำยงำนผลกำรสอบเทียบ บ ำรุงรักษำเครื่องมือต่ำงๆ
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

12. พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2696) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot scale 
  กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

- ควบคุม ปรับแต่ง และซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล
กำรผลิต ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำและบรรจุ 
หีบห่อและบันทึกข้อมูลในระบบ MES และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

13. พนักงำนพัสดุ 2 (2701) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ 
 กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

- ควบคุมและตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรชั่ง-จ่ำยวัตถ ุ
ดิบ/บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ GMP ดูแลและบ ำรุงรักษำ 
Dispensing Booth และอุปกรณ์ต่ำงๆ และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 14. พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1310) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกบริกำรและตรวจสอบควำมถูกต้องห้องปฏิบัติกำร 
 กองกำรบรรจุ โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนกำรผลิตระบบ
HVAC ระบบควำมร้อนชื้นและควำมร้อนแห้ง ดูแลรักษำ
เครื่องมือและอุปกรณ์ จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

15. พนักงำนกำรขำย 2 (0808) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน 
 ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ จัดเก็บและเรียงยำให้พร้อมส ำหรับ
กำรขำย ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุ
ยำและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

16. พนักงำนธุรกำร 2 (1997) 1 อัตรำ 
 สังกัด สำขำภำคใต้ 
  ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- รับ-ส่งเอกสำรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน จัดท ำ
เอกสำรปะหน้ำใบค ำสั่งซื้อของลูกค้ำในเขตที่รับผิดชอบ 
7 จังหวัด เดินเอกสำรภำยในหน่วยงำนและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

• วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
17. พนักงำนกำรผลิต 1 (2153) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2 
  กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรดูแลระบบเอกสำร ตรวจสอบจัดท ำ
สถิติกำรลำต่ำงๆ ภำยในแผนก ตรวจสอบก ำหนดกำร   
สอบเทียบเครื่องมือชั่ง อุปกรณ์ต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ลูกจ้ำงประจ ำ... 



ลูกจ้างประจ า 
 

• วุฒิปริญญาตร ี
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42969) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกพัฒนำศักยภำพผู้น ำ 
  กองพัฒนำทุนมนุษย์ 
 ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 สำขำ ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำนจัดกำรอบรมหลักสูตร
พัฒนำผู้บริหำรและระดับที่เกี่ยวข้องตำมแผนกำรอบรม 
ตรวจสอบงบประมำณและจัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน 
ร่วมสรุปและประมวลผลกำรพัฒนำบุคลำกรระดับบริหำร
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42113) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล 
 กองกำรขำยภำครัฐ 
 ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนออกเยี่ยมลูกค้ำโรงพยำบำลในเขต กทม. 
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้ำ ติดต่อลูกค้ำในกำรเสนอรำคำ 
รับใบสั่งซื้อ เข้ำร่วมกำรประกวดรำคำและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย หำกมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจำรณำ
เป็นพิเศษ 

3. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42150)(42118)(42123) 3 อัตรำ 
 สังกัด แผนกกำรขำยเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กองกำรขำยภำครัฐ 
  ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ 

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

4. ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42129)(40504) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกกำรขำยเขตภำคเหนือและภำคใต้ 
 กองกำรขำยภำครัฐ 
 ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนออกเยี่ยม เสนอขำยและประสำนงำน
ลูกค้ำภำครัฐในเขตที่รับผิดชอบ ส ำรวจภำวะตลำด 
ติดตำมสถำนกำรณ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย หำกมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจำรณำ
เป็นพิเศษ 

 

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

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

- ควบคุมและดูแลรักษำเครื่องตอกเม็ดยำและเครื่อง  

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

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

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผงบรรจุ 
หีบห่อและควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนกำรบรรจุให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

7. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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 ลูกจ้างประจ า 
 

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32530) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกจัดซื้อ 1 
 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ ทุกสำขำ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดท ำและเตรียมเอกสำรขออนุมัติซื้อ 
(RFQ) ออกใบสั่งซื้อรำยกำรภำษำอังกฤษ ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับ Letter of credit รวบรวมเอกสำรกำรตรวจรับ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

8. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32531) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกจัดซื้อ 3 
  กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ ทุกสำขำ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดท ำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้ำง รับเรื่องเข้ำระบบ 
SAP บันทึกข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงในระบบ E-GP 
ของกรมบัญชีกลำง ประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30596-98) 3 อัตรำ 
 สังกัด ผ.แผนงำนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น ก.คลังและ 
 กระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ ทุกสำขำ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนบันทึกข้อมูลซื้อ/ใบขอซื้อในระบบ SAP 

และออกใบขออนุมัติซื้อ/จ้ำง จัดกำรระบบ Tracking 
เอกสำร ประสำนงำนเรื่องกำรเปิดซองเสนอรำคำและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

10. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30567) 1 อัตรำ 
 สังกัด กองพัฒนำระบบคุณภำพ 
 ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำรต่ำงๆ จัดเก็บและเรียบเรียง
เอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรท ำงำน รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตยำ เพ่ือจัดท ำสรุปรำยงำนและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
11. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20610) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกนิติกรรมสัญญำ 
 กองกฎหมำย ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนเอกสำร จัดพิมพ์สัญญำซื้อขำย สัญญำจัดซื้อ
จัดจ้ำง จัดเตรียมเอกสำรเพ่ือส่งร่ำงสัญญำ เตรียมเอกสำร 
แนบท้ำยสัญญำ แยกต้นเรื่องเอกสำรสัญญำ ส ำเนำสัญญำ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

12. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20379) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกยำเม็ด 1 
 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ดูแลท ำควำมสะอำดตู้อบยำ น ำแกรนูลยำเข้ำตู้อบยำ 
น ำตัวอย่ำงแกรนูลยำไปหำควำมชื้นให้ได้ตำมข้อก ำหนด 
บันทึกข้อมูลลงในเอกสำรบันทึกกำรผลิตและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

13. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20393) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2 
 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผง บรรจุ
หีบห่อและควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนกำรบรรจุให้เป็นไป 
ตำมมำตรฐำน GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

14. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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ลูกจ้างประจ า 
 

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
14. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20099)(21047)(20521-22) 4 อัตรำ 
 สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2 
 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์กำรผลิตยำ เบิกวัตถุดิบ อุปกรณ์กำรผลิต 
เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกำรท ำงำน และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

15. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (21060) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 2 
 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำ กำรตอกเม็ดยำ
บรรจุผงยำลงแคปซูล และกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติก
หรือเข้ำแผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิต และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

16. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20237) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 3 
 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำ กำรตอกเม็ดยำ
บรรจุผงยำลงแคปซูล และกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติก
หรือเข้ำแผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิต และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

17. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20524-25) 2 อัตรำ 
 สังกัด ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดบูธแสดงสินค้ำ ออกบูธ จ ำหน่ำยสินค้ำ ดูแลติดตั้ง
และจัดเก็บอุปกรณ์ส ำหรับงำนขำย จัดแสดงนิทรรศกำร
ต่ำงๆ เบิกสินค้ำและส่งสินค้ำไปยัง Shop Curmin และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

18. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20527) 1 อัตรำ 
 สังกัด กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 
 ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตอบค ำถำมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริกำรต่ำงๆ รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดตำม
ค ำสั่งซื้อ กำรเบิกยำในโครงกำร VMI จัดส่งผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้ำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับหมำย 

19. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20541) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล 
       กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดท ำและรวบรวมใบเสนอรำคำต่ำงๆ 
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
รวมไปถึงลูกค้ำองค์กำรเภสัชกรรมและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

20. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20533-35) 3 อัตรำ 
 สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน 
 ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับค ำสั่งซื้อ/ช ำระเงิน พร้อมจัดสินค้ำ 
ขนยำและจัดเรียงสินค้ำให้พร้อมจ ำหน่ำย ตรวจนับสินค้ำ
คงเหลือ และตรวจสอบวันหมดอำยุของยำและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

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

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติงำน 
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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22. ลูกจ้ำงประจ ำ... 



ลูกจ้างประจ า 
 

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
22. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20538) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน 
 ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

23. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20539)(22202) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน 
 ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- รับค ำสั่งซื้อ/ช ำระเงิน พร้อมจัดสินค้ำให้ร้ำนยำ อภ. 
สำขำเวชศำสตร์เขตร้อน ขนยำที่รับจำกคลังและจัดเรียง
สินค้ำพร้อมจ ำหน่ำย ตรวจนับจ ำนวนสินค้ำคงเหลือ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

24. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (22015) 1 อัตรำ 
 สังกัด ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนดูแลเอกสำรต่ำงๆ ที่ต้องผ่ำนผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ ประสำนงำนกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง จัดท ำเอกสำรและปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

25. ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20504)(20471) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ 
  ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ ทุกสำขำ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดท ำ/แก้ไขเอกสำรกำรจัดซื้อวัตถุดิบ 
บันทึกข้อมูลและจัดท ำเอกสำรในระบบ SAP น ำเสนอ
เอกสำรขออนุมัติ จัดท ำเอกสำร ASL และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  

• วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
26. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (11451) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 1 
 กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดเตรียมเอกสำรสุ่มตัวอย่ำงและจัดพิมพ์  
Sticker สุ่มตัวอย่ำงและล้ำงท ำควำมสะอำดเครื่องมือ 
สุ่มตัวอย่ำง และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

27. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10102)(10479) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 
 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต วิเครำะห์คุณภำพ 
และกำรทดลองต่ำงๆ เตรียมอำหำรส ำหรับกำรเพำะเชื้อ  
ในกำรผลิตชีววัตถุ ปฏิบัติงำนอ่ืน  ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

28. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10589) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ 2 
 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสุ่มตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบต่ำงๆ 
ล้ำงอุปกรณ์เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำร 
วิเครำะห์ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

29. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (11013) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกควบคุมคุณภำพวัคซีน 1 กองประกันคุณภำพ 
 วัคซีน กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ 

- รับ-ส่งวัตถุดิบ สำรเคมี ตัวอย่ำงวัคซีน เพ่ือท ำกำรตรวจ
วิเครำะห์ บันทึกกำรรับส่งตัวอย่ำง  ตรวจเช็ค ควบคุม
และเบิกจ่ำยพัสดุ ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

30. ลูกจ้ำงประจ ำ... 
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ลูกจ้างประจ า 
 

• วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
30. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02777)(01046)(00092-94)(02190)   
 สังกัด กลุ่มกำรผลิต 1             (6 อัตรำ) 
 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม  

- ตรวจสอบน้ ำหนักของแคปซูล โลหะในแคปซูล ผสมยำ
และบรรจุหีบห่อยำ ผลิตยำ เบิกอุปกรณ์กำรบรรจุยำ
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

31. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (01048)(00097-98) 3 อัตรำ 
 สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2 
      โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 

- บรรจุหีบห่อยำที่ติดฉลำกแล้วลงกล่องตำมที่ก ำหนด 
บันทึกกำรปฏิบัติงำนลงในเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

32. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (00192)(00509) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 1 
 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำ นับจ ำนวนและ
ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

33. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (01064)(00701) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 2 
  กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำ นับจ ำนวนและ
ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

34. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (01072)(00239)(02256) 3 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 3 
 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ร่วมปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำ นับจ ำนวนและ
ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

35. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (00166) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป 
 กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ปฏิบัติงำนในกำรขนส่งและจัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ 
ตรวจรับ ชั่งจ่ำยวัตถุดิบ (งำนใช้ก ำลัง) จัดเก็บยำส ำเร็จรูป
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

36. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02545)(02733) 2 อัตรำ 
 สังกัด กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ 
  ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- จัดสินค้ำตำมใบเบิก ตรวจนับ ขนย้ำยเข้ำจัดเก็บในคลัง 
(วัตถุดิบน้ ำหนักมำก) เบิกวัตถุดิบ/อุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

37. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (01040) 1 อัตรำ 
 สังกัด ผ.กระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค ก.คลังและ 
 กระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- จัดสินค้ำตำมใบเบิก ขนย้ำย/จัดเก็บวัตถุดิบ เบิกอุปกรณ ์
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ (งำนใช้ก ำลัง) ส ำหรับกำรผลิตและ
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

38. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02214) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต 
  กองมำตรฐำนกำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- สุ่มตัวอย่ำงน้ ำที่ใช้ในกำรผลิต ทดสอบคุณภำพน้ ำทำงเคมี 
วัดค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ ล้ำงอุปกรณ์เครื่องแก้ว รับ-ส่งเอกสำร 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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39. ลูกจ้ำงประจ ำ... 



ลูกจ้างประจ า 
 

• วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
39. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (01011) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนผลิตวัคซีน 
 กองผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เตรียม 
อุปกรณ์และท ำควำมสะอำดเครื่องมือ จัดเก็บของเสีย
จำกกำรผลิตและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

40. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (02734) 1 อัตรำ 
 สังกัด ผ.ส ำรองวัตถุดิบ 1 ก.จัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ 
 ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- รับและจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นระเบียบตำมหลัก GMP 
PIC/s จัดเตรียมวัตถุดิบส ำหรับสุ่มตัวอย่ำง เช็คสต๊อก
วัตถุดิบและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

41. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00477) 1 อัตรำ 
 สังกัด ผ.ส ำรองวัตถุดิบ 2 ก.จัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ 
 ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- จัดเตรียม รับ-จ่ำยวัตถุดิบ บันทึกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ดูแล ตรวจนับเคลื่อนย้ำย และจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้อง
เรียบร้อย และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

42. ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (02265)(02557) 2 อัตรำ 
 สังกัด ผ.กระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง ก.คลังและกระจำย 
 ผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- Set data logger อ่ำนผลและบันทึกข้อมูล ตรวจบิลงำน 
จ้ำง จัดเก็บและกระจำยวัคซีน ส่งวัคซีนและยำแช่ เย็น 
(งำนใช้ก ำลัง) และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  

ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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ลูกจ้างช่ัวคราว (สิ้นสดุสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2565) 
 

• วุฒิปริญญาตร ี
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตร ี(40151-52) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกมำตรฐำนวิเครำะห์คุณภำพด้ำนเภสัชภัณฑ์ 
 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ วิทยำศำสตร์ เคมี/เคมีวิเครำะห์/วิทยำศำสตร์- 
 สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีชีวภำพ 

- ตรวจวิเครำะห์วัตถุดิบกัญชำ สำรสกัดกัญชำ สมุนไพร
อ่ืนๆ และตรวจวิเครำะห์โลหะหนักในยำแผนปัจจุบัน 
จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์ให้สอดคล้อง
กับมำตรฐำน ISO/IEC 17025 และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

2. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตร ี(40143) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 กองอ ำนวยกำร 
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ บริหำรธุรกิจ 

- จัดท ำข้อก ำหนดงำนจัดซื้อจัดจ้ำงด้ำนควำมปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม จัดท ำรำยงำนตรวจกำรจ้ำงเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ติดต่อประสำนงำน จดบันทึก 
และจัดท ำรำยงำนกำรประชุม จัดท ำและบริหำรเอกสำร
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

3. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตร ี(40145-46) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
  กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม/อำชีวอนำมัยและ 
 ควำมปลอดภัย 

- ควบคุมดูแลกำรจัดกำร/กำรก ำจัดของเสียและสิ่งปฏิกูล 
จัดกำรน้ ำเสีย ระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำรตรวจวิเครำะห์ 
คุณภำพน้ ำเสีย-น้ ำทิ้ง ดูแลงำนป้องกันและก ำจัดแมลง 
งำนสุขำภิบำลอำหำรและน้ ำดื่ม ตรวจวัดด้ำนสิ่งแวดล้อม
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41354) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนเครื่องจักรผลิตและเครื่องมือวิทย์ 
 กองกำรวิศวกรรม  
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.) 

- จัดท ำแผน ติดตำมและพัฒนำกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักร
และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ จัดท ำข้อก ำหนดทำงวิศวกรรม
และงบประมำณกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำ จัดท ำเอกสำร 
SOP WI และด ำเนินงำนเอกสำรด้ำน GMP และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41355) 1 อัตรำ 
 สังกัด ผ.งำนมำตรฐำนระบบผลิต ก.มำตรฐำนกำรผลิต 
 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ วิศวกรรมไฟฟ้ำ หำกเป็นสำขำอ่ืนต้องมีประสบ-  
 กำรณ์ด้ำนงำน Qualification มำกกว่ำ 2 ปี 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำ Qualification/Validation 
Protocol และ Report ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับระบบ
สนับสนุนกำรผลิตทุกระบบ ประสำนงำนกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องและร่วมกำรทดสอบระบบสนับสนุนกำรผลิต
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

5. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (42014) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนมำตรฐำนกระบวนกำรผลิต 
  กองมำตรฐำนกำรผลิต 
 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ศึกษำกำรทดสอบกระบวนกำรผลิต กำรทดสอบคุณภำพ 
ผลิตภัณฑ์ในกระบวนกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ ศึกษำคุณภำพ
ยำที่จัดเก็บระหว่ำงกระบวนกำรและศึกษำควำมคงสภำพ 
ของผลิตภัณฑ์ จัดท ำรำยงำนกำรทดสอบกระบวนกำรผลิต 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  

6. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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ลูกจ้างช่ัวคราว (สิ้นสดุสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2565) 
 

• วุฒิปริญญาตรี (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
6. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (42123)(42550) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนมำตรฐำนวิธีวิเครำะห์ 
 กองมำตรฐำนกำรผลิต 
 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ วิทยำศำสตร์เคมี 

- ศึกษำวิธีวิเครำะห์และกำรทดสอบวิธีกำรท ำควำมสะอำด 
ตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงในห้องปฏิบัติกำร จัดท ำเอกสำร
กำรศึกษำและรำยงำนกำรทดสอบวิธีวิเครำะห์ จัดเตรียม 
เอกสำรวิธีกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

7. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41379-81) 3 อัตรำ 
 สังกัด ผ.งำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 ก.บริหำรระบบ 
 คุณภำพ 1 กำรประกันคุณภำพรง.ผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ วิทยำศำสตร์เคมี/ชีววทิยำ/จุลชีววิทยำ/สถิติ 
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

- ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่กองกำรคลัง
ส ำรอง สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกองกำรควบคุมคุณภำพ 
ร่วมตรวจสอบและจัดท ำรำยงำนกรณีพบควำมผิดปกติ
ระหว่ำงกำรสุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

8. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41382-85)(41388)(41391-95) 10 อัตรำ 
 สังกัด ผ.งำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 4 ก.บริหำรระบบ 
 คุณภำพ 1 กำรประกันคุณภำพรง.ผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ วิทยำศำสตร์เคมี/ชีววิทยำ/จุลชีววิทยำ/สถิติ 
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

- ติดตำมและอนุมัติกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไป
ตำม GMP สุ่มตัวอย่ำงและท ำกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
ยำในระหว่ำงกำรผลิตยำ สุ่มตรวจคุณภำพของน้ ำบริสุทธิ์
ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต ทบทวนเอกสำรบันทึกกำรผลิต
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (40147) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและเอกสำร 
  กองบริหำรระบบคุณภำพ 2 
 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ บริหำรธุรกิจ/กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

- ปฏิบัติงำนในฐำนะ Training Coordinator บริหำร
จัดกำรข้อมูลระบบฝึกอบรม ประสำนงำนกำรจัดฝึกอบรม
และเก็บรวบรวมประวัติกำรฝึกอบรม ติดตำมแผนกำร
ฝึกอบรมประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำน จัดท ำรำยงำน
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

10. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41396) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อื่น 
 กองบริหำรระบบคุณภำพ 2 
 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป/สถิติ/วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

- ด ำเนินกำรด้ำน Internal audit และ External audit  
ประสำนงำน ติดตำม ตรวจประเมินผู้รับจ้ำงวิเครำะห์ 
ผู้รับจ้ำงผลิต ผู้รับจ้ำงจัดเก็บให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด จัดท ำข้อมูล สรุปและประเมินผลกำรใช้วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

11. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (40148) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนสนับสนุนระบบคุณภำพ 
 กองบริหำรระบบคุณภำพ 2 
 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทุกสำขำ 

- จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนระบบคุณภำพ 
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลกำรจัดท ำรำยงำน Returned 
Product สืบค้นและรวบรวมฐำนข้อมูลกำรจัดท ำรำยงำน
ระบบคุณภำพต่ำงๆ ดูแลระบบงำนเอกสำรและปฏิบัติงำน 
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  

12. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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ลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสดุสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2565) 
 

• วุฒิปริญญาตรี (ต่อ)  
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
12. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41399)(41400) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนชีววิเครำะห์ 
 กองกำรควบคุมคุณภำพ 1 
  กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ดูแลตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบคุณภำพ
ทำงจุลชีววิทยำของวัตถุดิบ เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก     
ในกำรควบคุมดูแลระบบกำรท ำงำนในห้องปฏิบัติกำร 
จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

13. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41398) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ 
 กองกำรควบคุมคุณภำพ 1 
 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ดูแลตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผลกำรตรวจคุณภำพ     
ของบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก      
ในกำรวำงแผนและประสำนงำนสุ่มตัวอย่ำงกับหน่วยงำน
ภำยนอก ช่วยควบคุมดูแลระบบกำรท ำงำนในห้องปฏิบัติ 
กำรและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

14. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (40149) 1 อัตรำ 
 สังกัด กองกำรควบคุมคุณภำพ 2 
        กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ดูแลงำนธุรกำร งำนเอกสำรส ำหรับกองกำรควบคุม
คุณภำพ 1 และ 2 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
จัดท ำรำยกำรเบิก เอกสำรจัดซื้อ สำรเคมี สำรมำตรฐำน 
สนับสนุนระบบมำตรฐำน ISO/IEC 17025 สแกนเอกสำร
จัดเก็บและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

15. ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (4140102)(4140910)(42003)(42009)  

 สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 1       6 อัตรำ 
 กองกำรควบคุมคุณภำพ 2 
 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผลกำรตรวจคุณภำพวัตถุดิบ
ที่เป็นตัวยำส ำคัญ ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปและกึ่งส ำเร็จรูป 
ตรวจ Stability ของผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำ
แผนกในกำรควบคุมดูแลระบบกำรท ำงำนในห้องปฏิบัติ 
กำรและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
16. ลูกจ้ำงชั่วครำว ปวส. (30150) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ 

- ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักรกลของระบบบ ำบัด
น้ ำเสีย ดูแลบ่อสูบน้ ำเสียและท่อส่งน้ ำ ดูแลปั๊มน้ ำและ
ระบบไฟฟ้ำของระบบบ ำบัด จดบันทึกปริมำณน้ ำเสีย
และค่ำไฟฟ้ำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

17. ลูกจ้ำงชั่วครำว ปวส. (30140-42) 3 อัตรำ 
 สังกัด แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชำ กองผลิตภัณฑ์กัญชำ 
 ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
 สำขำ เกษตร/พืชศำสตร์/อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

- ควบคุมกำรผลิตวัตถุดิบกัญชำ บันทึกข้อมูลกำรเจริญ 
เติบโตของพืช และกำรแพร่ระบำดของโรคและแมลง 
เพำะปลูกและดูแลต้นกัญชำตั้งแต่ขยำยพันธุ์จนเก็บเกี่ยว
และปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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