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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำท ำงำนสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ 
โดยวิธีกำรสอบคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ ำนวน 53 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน  
9 คน และลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 48 คน ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 1. พนักงาน จ านวน 53 อัตรา   
      - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้  
 

วุฒกิารศึกษา จ านวน/อัตรา 
- ปริญญำโท 1 
- ปริญญำตรี 12 
- ปวส. 10 
- ปวช. 27 
- ม.3/ม.6 3 

รวม 53 
 

 2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 9 คน  
  - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/คน 
- ปริญญำตรี 1 
- ปวส. - 
- ปวช. 8 

รวม 9 
 

 3. ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.62) จ านวน 48 คน  
  - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/คน 
- ปริญญำตรี 2 
- ปวส. 13 
- ปวช. 33 
- ม3/ม.6 - 

รวม 48 
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 4. อัตราเงินเดือน 
 

วุฒิกำรศึกษำ 
อัตรำเงินเดือนและต ำแหน่งแรกบรรจุ 

อัตรำเงินเดือน (บำท) ระดับ 
 - ปริญญำโท 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  วุฒิปริญญำตรี-โท อำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
  5.2  วุฒิ ม.3 - วุฒิปวส. อำยุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
  5.3  คุณสมบัติทั่วไป 

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

สมประกอบ ติดยำเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตรำย หรือโรคเท้ำช้ำงในระยะที่
ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำร หรือถูกพักงำนจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรสำธำรณะ 
เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรสำธำรณะ เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

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

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

 5.4  ต ำแหน่งในสังกัดฝ่ำยผลิตยำ โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำมำรถปฏิบัติงำนช่วงกลำงคืนได้ 
 5.5  พ้นภำระกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว (กรณีเพศชำย) 
 5.6 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิกำรศึกษำ
ดังกล่ำว จะต้องเป็นวุฒิกำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้
คุณวุฒิที่เทียบเท่ำ ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกำศฯ เพ่ือสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐำนจำกสถำบันที่จบ
กำรศกึษำรับรองว่ำเป็นวุฒิกำรศึกษำที่เทียบเท่ำกับวุฒิตำมประกำศและผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและ
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันที่สมัคร ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำน ศึกษำใด
จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำบันนั้นเป็นเกณฑ ์
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 6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
 

  6.1 ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้น หำกไม่ระบุต ำแหน่งที่ต้องกำรสมัครหรือ
ระบุเกินกว่ำ 1 ต ำแหน่ง จะถือว่ำขำดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยน 
แปลงแก้ไขไม่ได ้
  6.2  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมต ำแหน่งที่องค์กำรเภสัชกรรมประกำศ 
  6.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ตรงตำมประกำศรับสมัครและคัดกรองรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรในกำรสมัครงำนทุกประเภทที่
องค์กำรเภสัชกรรมตรวจสอบในภำยหลังพบว่ำ เป็นเอกสำรปลอมหรือเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้ องค์กำร
เภสัชกรรมจะถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และด ำเนินกำรยกเลิกกำรจ้ำงเพ่ือให้พ้นจำกสถำนะกำร
เป็นพนักงำน/ลูกจ้ำงองค์กำรเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใดๆ จำกองค์กำรเภสัชกรรมได้
ทั้งสิ้น 
 

 7. วิธีการรับสมัคร 
 

             7.1 องค์กำรเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎำคม – 10 สิงหำคม            
พ.ศ.2561 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สมัครได้ทำงเวปไซค์ https://gpo.thaijobjob.com/ และ
สำมำรถดรูำยละเอียดต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เวปไซค์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ "ประกำศรับสมัครงำน" 
             7.2 ให้ผู้สมัครอ่ำนประกำศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำปฏิบัติงำนกับองค์กำรเภสัชกรรม 
โดยละเอียดก่อนที่จะด ำเนินกำรกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตำมขั้นตอน และตรวจสอบควำมถูกต้อง          
ก่อนยืนยันเพ่ือส่งใบสมัคร (หำกยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญำตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขำด        
ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม) 
             7.3 เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดแล้ว ระบบจะออกเลขที่กำรช ำระ
เงินและแบบฟอร์มกำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
             7.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบ ในกระดำษ
ขนำด A4 หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
             กรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ ผู้ สมัครสอบสำมำรถ
เช้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล
ในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
  7.5 ผู้สมัครต้องช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 270 บำท (อัตรำเดียวกันทั่วประเทศ) โดยด ำเนินกำร
ดังนี้ น ำแบบฟอร์มช ำระเงินตำมข้อ 7.4 ไปช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ ในวันและ
เวลำท ำกำรของธนำคำร ระหว่ำงวันที่ 16 กรกฎำคม – 11 สิงหำคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมใน      
กำรสอบ จ ำนวน 270 บำท ประกอบด้วย 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จ ำนวน 240 บำท 
(2) ค่ำธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน 20 บำท 
(3) ค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 10 บำท 

             7.6 เมื่อช ำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำน 
             เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบตำมข้อ 7.5 แล้ว องค์กำรเภสัชกรรมจะไม่คืนเงินให้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบครบถ้วนแล้ว 
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  8. การประกาศรายช่ือ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน 
 

  องค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ.2561 
เวลำ 15.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th และบริเวณชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม    

 ส ำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกก ำหนดกำรสอบข้อเขียนวันอำทิตย์ที่ 2 กันยำยน พ.ศ.2561             
ณ มหำวิทยำลัยรังสิต  
  

 9. เอกสารหลักฐานที่ต้องน 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. หมายเหตุ 
 

 11.1 กำรประกำศรับสมัครครั้งนี้ องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรยกเลิกไม่ว่ำจะมีกำรสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตำม 
 11.2 กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐำนไม่ตรงกับที่แจ้งไว้       
ในใบสมัคร องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที 
 11.3 เนื่องจำกองค์กำรเภสัชกรรมเป็นสถำนที่ ผลิตยำตำมมำตรฐำน GMP และตำมประกำศ 
องค์กำรเภสัชกรรม ก ำหนดให้โรงงำนผลิตยำเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้ น องค์กำรเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิ                 
ไม่พิจำรณำผู้ที่สูบบุหรี่ หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่ 
องค์กำรเภสัชกรรมจะพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที 
 11.4 ถ้ำองค์กำรเภสัชกรรม หรือหน่วยงำนใดๆ จะต้องย้ำยไปปฏิบัติงำนสถำนที่ อ่ืน ผู้ได้รับ           
กำรคัดเลือกและจ้ำงเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำง จะต้องตกลงยินยอมท ำตำมสัญญำผูกพันที่จะย้ำยไปท ำงำน         
ในสถำนที่ใหม่ โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก        
 11.5 บุคคลที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนด 
ไว้ในพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
  
 
 
 

ประกำศ ณ วันที่       กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 
 
 

(นำยนิพนธ์   อัตนวำนิช) 
รองผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรร 
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(นำยนวรัตน์  วำจำนนท์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
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พนักงาน 
 

 วุฒิปริญญาโท 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5 (2016) 
 สังกัด ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 สำขำ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์/บริหำรรัฐกจิ/นิตศิำสตร ์
 รัฐประศำสนศำสตร์/กำรจัดกำรองค์กร/เศรษฐศำสตร/์   
     /วิศวกรรมอุตสำหกำร มผีลคะแนนภำษำอังกฤษ (อย่ำงใด- 
     อย่ำงหนึ่ง) TOEIC ≥ 550, IELTS ≥ 4.5, TOEFL CBT ≥ 
    153, TOEFL PAPER ≥ 477 

- บริหำรงำนเอกสำรและรำยงำนส ำคัญ งำนด้ำนสถิติ 
วิเครำะห์งำนและสืบค้นข้อมูลส ำคัญที่ ใช้ประกอบ
รำยงำน ติดตำมตรวจสอบประเมินผลแผนงำนและ
โครงกำรต่ำงๆ จัดเตรียมงำนประชุม ประสำนงำนผู้ที่
เกี่ยวข้อง จดรำยงำนกำรประชุมและสรุปผลรำยงำน 

 

 วุฒิปริญญาตรี 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ต ำแหน่ง สัตวแพทย์ 5 (1396)  
 สังกัด แผนกสัตว์ทดลอง 1  

   กองสัตว์ทดลอง  

   ฝ่ำยชีววัตถ ุ
 สำขำ สัตวแพทยศำสตร์   

- ดูแล บ ำรุงรักษำม้ำเพ่ือให้พร้อมส ำหรับผลิตพลำสมำ
ในงำนผลิต Tetanus Antitoxin จัดท ำเอกสำรระบบ
คุณภำพ GMP/PICs ก ำกับดูแลกำรใช้ม้ำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล จรรยำบรรณ และกฎหมำยที่มีผล
บังคับใช้ 

3. ต ำแหน่ง นักอำชีวอนำมัย 4 (0086) 
 สังกัด แผนกควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  
     กองควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 สำขำ ทำงด้ำนอำชีวอนำมัย   

- ดูแลรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
ให้ เป็นไปตำม พรบ.ควำมปลอดภัยฯ ตรวจสภำพ 
แวดล้อมในกำรท ำงำน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด สอบสวนและรำยงำน
กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน 

4. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีร่ะบบงำนคอมพิวเตอร์ 4 (2407) 
 สังกัด กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
    ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ มีหน่วยกิตทำงด้ำน 
   คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 45 หน่วยกิต 

- ดูแลและให้ค ำปรึกษำ ระบบวำงแผนและควบคุม  
กำรผลิต ติดตั้ง Implement ดูแลฐำนข้อมูล และดูแล
ด้ำนควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศด้ำน Security 
และ PIC/S   

5. ต ำแหน่ง บุคลำกร 4 (0733) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกอัตรำก ำลัง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรฯ 
 สำขำ ทำงด้ำนสังคมศำสตร/์วิศวกรรมอุตสำหกำร/ 
     รัฐประศำสนศำสตร์/บริหำรรฐักิจ มีผลคะแนนภำษำอังกฤษ  
     (อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง) TOEIC ≥ 550, IELTS ≥ 4.5, TOEFL  
     CBT ≥153, TOEFL PAPER ≥ 477 

- รวบรวมข้อมูลกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือน ำมำวิเครำะห์
อัตรำก ำลังที่ เหมำะสม ประสำนงำนกับหน่วยงำน
เพ่ือให้ทรำบแนวโน้มกำรใช้อัตรำก ำลังคนเพ่ือวำงแผน
และจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง วิเครำะห์ข้อมูลลักษณะงำน
ของหน่วยงำนเพื่อทบทวนและแก้ไขโครงสร้ำงองค์กร 

6. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (2239) 1 อัตรำ 
 สังกัด กลุ่มงำนตรวจสอบคุณภำพ  
    กองงำนประกันคุณภำพ  
    ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์     
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- จัดท ำข้อก ำหนดและตรวจสอบคุณภำพบรรจุภัณฑ์
และสิ่งพิมพ์ สุ่มตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์และจัดท ำแผนสุ่ม
ตัวอย่ำง ดูแลรักษำเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณภำพ
บรรจุภัณฑ์ ตรวจคุณภำพวัตถุดิบ ตรวจคุณภำพผลิต 
ภัณฑ์ระหว่ำงผลิตและผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 
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 วุฒปิริญญาตรี (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ต ำแหน่ง สถำปนิก 4 (0011) 
 สังกัด แผนกออกแบบและพัฒนำอุตสำหกรรม  
   กองวิศวกรรม  
   ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
 สำขำ สถำปัตยกรรมศำสตร์ (มีใบประกอบวิชำชีพฯ) 

- ส ำรวจ  ออกแบบและเขี ยนแบบก่ อสร้ ำงงำน
สถำปัตยกรรม ถอดแบบ คิดปริมำณงำนและประมำณ
รำคำงำนก่อสร้ำง ศึกษำข้อมูล สืบรำคำวัสดุก่อสร้ำง
และค่ำแรงงำนก่อสร้ำงเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำคำ
กลำงและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

8. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (0212) 
 สังกัด แผนกออกแบบและพัฒนำอุตสำหกรรม  
    กองวิศวกรรม  
    ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 สำขำ วิศวกรรมเครื่องกล (ต้องมีใบ กว.) 

- ออกแบบและเขียนแบบงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล 
ถอดแบบ คิดปริมำณงำนและประมำณรำคำงำน
วิศวกรรมเครื่องกล ควบคุมและตรวจสอบงำนด้ำน
วิศวกรรมเครื่องกล และจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

9. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (0113) 1 อัตรำ 
   สังกัด กองวิศวกรรม  
  ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
   สำขำ วิศวกรรมเครื่องกล มีใบ กว. 
           ต้องมีประสบกำรณ์ท ำงำนอย่ำงน้อย 2 ปี 

- รับผิดชอบงำนด้ำนวิศวกรรม งำนออกแบบ งำน -
ก่อสร้ำงอำคำร เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตำมข้อก ำหนด 

10. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1091) 1 อัตรำ 
   สังกัด แผนกงำนไฟฟ้ำและสนับสนุนกำรผลิต  
 กองกำรวิศวกรรม  
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
   สำขำ วิศวกรรมเครื่องกล มีใบ กว. 

- ปฏิบัติ งำนด้ำนท ำแผนงำนกำรบ ำรุงรักษำ ระบบ
เครื่องจักรกลสนับสนุนงำนผลิตและของโรงงำน ตรวจ
สภำพมำตรฐำนและซ่อมบ ำรุงรักษำ ในส่วนระบบห้อง
สะอำด ระบบท ำควำมเย็น ระบบอำกำศ 

11. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) 1 อัตรำ 
   สังกัด โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 (องค์กำรเภสัชกรรม สำขำ ธัญบุรี) 
   สำขำ วิศวกรรมโยธำ  

- งำนด้ำนวิศวกรรม งำนออกแบบ งำน-ก่อสร้ำงอำคำร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงและติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เป็นไปตำมข้อก ำหนด 

12. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (0194) 1 อัตรำ 
    สังกัด แผนกซ่อมบ ำรุงเครื่องมือวิทยำศำสตร์ฯ  
  กองบ ำรุงรักษำฯ ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
    สำขำ วิศวกรรมไฟฟ้ำ/อิเลคทรอนิกส์/แมคคำทรอนิกส์ 
            อุตสำหกำร (ต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี) 

- ควบคุมติดตำมงำนบ ำรุงรักษำให้เป็นไปตำมแผน 
GMP ออกข้อก ำหนดทำงวิศวกรรม ควบคุมติดตำม
สัญญำซื้อ/จ้ำงงำนบ ำรุงรักษำ 

13. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 4 (0911) 1 อัตรำ 
   สังกัด แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำร- 
 พัสดุและผลิตภัณฑ์  
   สำขำ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำ/วิทยำศำสตร- 
 บัณฑิต สำขำเคมีวิศวกรรม,คอมพิวเตอร์ 

- ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กำร 
เภสัชกรรมและซัพพลำยเออร์ ตรวจสอบรำยละเอียด
ของกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 

/14. ต ำแหน่ง..... 
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 วุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
14. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (0268)(0671) 2 อัตรำ 
    สังกัด แผนกซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลโรงงำน  
  กองบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล  

  ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
    สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/อิเลคทรอนิกส์/แมคคำทรอนิกส์ 

- ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน บ ำรุง 
รักษำเครื่องปรับอำกำศตำมแผนงำนกำรบ ำรุงรักษำเชิง
ป้องกัน ตรวจสอบและเฝ้ำระบบ ซ่อมแซมและปรับ 
แต่งระบบ HVAC ของหน่วยผลิต ซ่อมแซมและบ ำรุง 
รักษำเครื่องอัดอำกำศ 

15. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (0184) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกไฟฟ้ำก ำลัง  
    กองสนับสนุนและบริกำรโรงงำน  
   ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม    
 สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ระบบโทรศัพท์ รวมทั้งงำนรถยก
ไฟฟ้ำ ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำกำรดูแลระบบไฟฟ้ำ
เบื้องต้นแก่ผู้ใช้งำน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

16. ต ำแหน่ง ช่ำงโรงงำน 3 (2366) 1 อัตรำ 
   สังกัด แผนกอำคำรและโรงงำนช่ำง  
 กองสนับสนุนและบริกำรโรงงำน  
 ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
   สำขำ ช่ำงโยธำ/ช่ำงก่อสร้ำง/ช่ำงส ำรวจ     (เพศชำย) 

- ส ำรวจและวิเครำะห์ปัญหำกำรช ำรุดเสียหำยของ
อำคำร ประเมินค่ำใช้จ่ำยและเขียนค ำขอซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรซ่อม สำมำรถซ่อมอำคำรทั่วไปได้  และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

17. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1418) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ 1  
   กองมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์  
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ตรวจทดสอบคุณภำพบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรพิมพ์บรรจุภัณฑ์และบันทึกผลจัดท ำ 
Sampling Report,  Analytical Report แ ล ะ พิ ม พ์ 
Sticker แสดงสถำนะของบรรจุภัณฑ์ จัดเตรียมสำรเคมี
ที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพบรรจุภัณฑ์ 

18. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (0999)(1869) 
 สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1  
    กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
    ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ตรวจคุณภำพยำกึ่งส ำเร็จรูปทำงกำยภำพ ตรวจสอบ
รำยกำรยำส่งตรวจและรับตัวอย่ำงยำจำกฝ่ำยผลิตยำ 
รำยงำนผลกำรตรวจและทดสอบใบแบบบันทึกและใน
ระบบคอมพิวเตอร์ จัดเก็บ Reference Sample จำก
แผนกต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

19. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2379) 1 อัตรำ 
   สังกัด แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 1  
 กองมำตรฐำนวัตถุดิบ  
 ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
   สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจวิเครำะห์วัตถุดิบ บรรจุ
ภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ตรวจวิเครำะห์วัตถุดิบทั้ง API 
และ NON-API ที่ใช้ในกำรผลิต ตรวจสอบเอกลักษณ์
ของวัตถุดิบด้วยวิธีทำงเคมีและเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 

20. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2121) 1 อัตรำ 
   สังกัด กลุ่มควบคุมคุณภำพ  
 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม  
   สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
 

- ตรวจสอบคุณภำพทำงกำยภำพของยำน้ ำ ยำครีม  
กำรสุ่มตัวอย่ำงยำต่ำงๆ สุ่มตัวอย่ำงน้ ำในรำยกำรผลิต
ยำ จัดเตรียมสำรละลำยที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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/21. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)(ต่อ) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
21. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2537) 1 อัตรำ 
   สังกัด ผ.งำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 3  
 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
   สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ตรวจสอบและติดตำมกระบวนกำรท ำงำนของพ้ืนที่
กองกำรคลังส ำรองในทุกกระบวนกำร พร้อมทั้ ง
รำยงำนสนับสนุนข้อมูลกำรควบคุมคุณภำพด้ำนกำย 
ภำพของกระบวนกำรจัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
22. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0870) 
  สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป  
  กองกำรคลังส ำรอง  
  โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร       (เพศชำย) 

- จัดเก็บยำส ำเร็จรูปและพัสดุตำมชนิดและควำมเหมำะ 
สม เพ่ือให้เบิกจ่ำยได้ง่ำย จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร
เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยยำส ำเร็จรูป ตรวจนับยำส ำเร็จรูป 
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (SAP, MES, MFG/Pro) เพ่ือรับ
และส่งยำส ำเร็จรูป 

23. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0346) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกเวชปฏิบัติ  
   กองกำรแพทย์และอนำมัย 
             ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร                  (เพศชำย) 

- ปฏิบัติงำนด้ำนเวชระเบียน จัดท ำแฟ้มประวัติ ขับรถ
รับ-ส่งผู้ป่วย ดูแลอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สำมำรถขับรถ
ได้และมีใบขับข่ีรถยนต์ 

24. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0595) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2  
   กองบริหำรกำรสั่งซื้อ     
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณชิยกำร 

- ด ำเนินกำรขำยตำมค ำสั่งซื้อของลูกค้ำภำครำชกำร ใน
จังหวัดชุมพร ระนองและสุโขทัยที่สั่งซื้อผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ ให้ลูกค้ำได้รับยำถูกต้อง จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยว 
ข้องกับกำรขำย ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำย 
ในที่เก่ียวข้องและลูกค้ำ 

25. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (1511) 1 อัตรำ 
 สังกัด สำขำภำคใต้  
    ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- รับ-ส่งหนังสือภำยในและภำยนอกองค์กำรเภสัชกรรม 
สำขำภำคใต้  ออกรหัสขำยใบสั่ งซื้อและ VMI เดิน
หนังสือภำยในองค์กำรเภสัชกรรมภำคใต้ส่งให้หน่วย 
งำนต่ำงๆ พิมพ์งำนและติดต่อประสำนงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

26. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0735) 1 อัตรำ 
   สังกัด แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง 
 กองกำรขำยภำคเอกชน  
 ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
   สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร                   (เพศชำย) 

- รับค ำสั่งซื้อลูกค้ำภำคเอกชนเขตภำคเหนือและใต้ 
ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรสั่งซื้อ ตรวจสอบรำยกำร
ส่งเสริมกำรขำยและปริมำณกำรสั่งซื้อให้ถูกต้องตำม
กฏหมำย ส่งใบเบิกสินค้ำให้คลังเพ่ือจัดสินค้ำประสำน 
งำนกับผู้แทนยำและลูกค้ำ 
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/27. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
27. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0692)(0946)(2252) 
     สังกัด ผ.บริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค 
   กองกำรขำยภำคเอกชน  
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร                  

- จัดเตรียมเอกสำรเกี่ยวกับกำรขำย ท ำรำยงำนสถำนะ 
กำรขำย เป็นพนักงำนขำยมีหน้ำที่ดูแลลูกค้ำภำคเอกชน 
รพ.เอกชน,คลินิก,ร้ำนขำยยำในจังหวัดทำงภำคกลำง 
ติดตำมกำรสั่งซื้อ เก็บเงินและทวงหนี้ลูกค้ำ 

28. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0507)(0599) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล  
   กองกำรขำยภำครัฐ  
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย   
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร                   (เพศชำย) 

- จัดท ำใบเสนอรำคำให้ลูกค้ำภำครำชกำร ติดต่อกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะ
ด ำเนินกำรจัดท ำใบเสนอรำคำ จัดท ำข้อมูลน ำเสนอ
ยอดขำย จัดท ำหนังสือรำชกำร ดูแลด้ำนงำนเอกสำร 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

29. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0760)(0768) 2 อัตรำ 
 สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 1  
   กองกำรขำยภำคเอกชน  
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- รับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำหน้ำร้ำน โทรศัพท์ โทรสำร 
จัดท ำใบเสนอรำคำ จัดสินค้ำตำมค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ 
จัดเรียงสินค้ำบริเวณตู้โชว์ด้ำนในร้ำน รับช ำระเงินค่ำ
สินค้ำ ตรวจสอบวันหมดอำยุของสินค้ำ ตรวจนับสินค้ำ
คงเหลือ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

30. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0773) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 2  
   กองกำรขำยภำคเอกชน  
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร       (เพศชำย) 

- รับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำหน้ำร้ำน โทรศัพท์ โทรสำร 
จัดเตรียมยำและเวชภัณฑ์ตำมค ำสั่งซื้อ จัดท ำใบเสนอ
รำคำ บรรจุหีบห่อเพ่ือเตรียมน ำส่งให้ลูกค้ำ จัดเรียงยำ
ที่จุดบริกำรตนเองและตู้โชว์ยำเพ่ือรอจ ำหน่ำย ตรวจ
นับทรัพย์สิน เบิกยำจำกคลังส ำรองยำ 

31. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0734) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 4  
   กองกำรขำยภำคเอกชน  
            ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร                  (เพศชำย) 

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำ 

32. ต ำแหน่ง พนักงำนบัญชี 2 (1848) 1 อัตรำ 
 สังกัด สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ กำรบัญชี 

- รับเงินสดและออกใบเสร็จรับเงิน เก็บส ำเนำใบก ำกับ
ภำษี พิมพ์รำยงำนจบรหัสขำยรำยวัน ออกเลขที่และ
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ออกรำยงำนสรุปกำรแจ้งหนี้รำยวัน 
รำยเดือนและรำยปี จัดท ำใบแจ้งหนี้กำรรับฝำกยำและ
ตรวจสอบวงเงินกำรจัดส่ง เก็บรวบรวมเอกสำรสัญญำ 

33. ต ำแหน่ง ช่ำงศิลป์ 2 (0490) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกสื่อสำรกำรตลำด  
    กองกำรตลำด  
    ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ศิลปกรรม 

- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์กรำฟฟิค จัดท ำ 
Art Work และ Mock Up บรรจุภัณฑ์ ออกแบบและ
ตกแต่งบูธ รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆ ของฝ่ำยกำรตลำดและ
กำรขำย สำมำรถเดินทำงไปจัดบูธในกรุงเทพหรือต่ำง 
จังหวัดได้ ทั้งในเวลำและนอกเวลำรำชกำร 

เลขที่ นอ01-ก.ค./61 
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/34. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
34. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0890) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกส ำรองวัตถุดิบ 3  
   กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ  
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ กำรบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ         (เพศชำย) 

- จัดเก็บยำ เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ตรวจรับ-จัดเก็บ บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
น ำวัตถุดิบส่งสุ่มตัวอย่ำง ชั่ง-จ่ำยวัตถุดิบ 

35. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1126) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกยำเม็ด 1  
   กองเภสัชกรรม 1  
   ฝ่ำยผลิตยำ 
    สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิตยำ ดูแล 
บันทึก เอกสำรประกอบกำรผลิตตำมหลัก GMP 
ด ำเนินกำรเก่ียวกับ TPM, TQM 

36. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1937) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกเคลือบเม็ด  
   กองเภสัชกรรม 2  
   ฝ่ำยผลิตยำ 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเคลือบฟิล์มเม็ดยำ คัดเลือกยำเม็ด 
ขนส่ง-เบิกวัตถุดิบและสนับสนุนกำรผลิต ด ำเนินกำร
ด้ำนระบบกำรผลิตยำ กำรขนส่งยำต่ำงๆ 

37. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1785) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกยำน้ ำ 2  
 กองเภสัชกรรม 5  
 ฝ่ำยผลิตยำ 
  สำขำ ทำงด้ำนช่ำง                (เพศชำย) 

- ผลิตยำขี้ผึ้ งด้วยเครื่องผสมขนำด 200 กิโลกรัม  
บรรจุยำครีม ขี้ผึ้งด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ พร้อม
ตรวจสอบคุณภำพกำรบรรจุให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ที่ก ำหนด ดูแลรักษำอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
ในกำรท ำงำน 

38. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1567) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2  
   กองเภสัชกรรม 2  
   ฝ่ำยผลิตยำ 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผง บรรจุหีบห่อและ
ควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนกำรบรรจุให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน GMP 

39. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2568-2570) 
     สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2  
   โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมดูและเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิตยำ เบิก
วัตถุดิบ อุปกรณ์กำรผลิต เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์และห้องผลิต 

40. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1309) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกบริกำรกำรผลิต  
 กองบรรจุชีววัตถุ  
 ฝ่ำยชีววัตถ ุ
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- งำน HVAC Validation เป็นงำนตรวจสอบควำม
ถูกต้องของระบบอำกำศในห้องสะอำด บันทึกผล 
จัดท ำรำยงำน ตรวจสอบ บ ำรุงรักษำเครื่องมือที่ใช้ใน
งำนตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำน HVAC ให้พร้อมใช้งำน 
จัดท ำประวัติงำน Hvac Validation ของทุกพ้ืนที ่
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/41. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
41. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1540) 1 อัตรำ 
  สังกัด กลุ่มงำนผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์เสริมฯ  
 กองผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  
 ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์ 
 สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ควบคุมกำรเบิกวัตถุดิบที่ใช้ในงำนผลิต ปฏิบัติงำน
กำรผลิตตำมเอกสำรบันทึกกำรผลิต งำนผสม งำน
บรรจุ งำนพิมพ์ฉลำก ดูแลกำรส่งตัวอย่ำงวิเครำะห์
คุณภำพ เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรต่ำงๆ เพ่ือเตรียม 
กำรผลิต 

42. ต ำแหน่ง ช่ำงโรงงำน 2 (0254) 1 อัตรำ 
  สังกัด แผนกอำคำรและโรงงำนช่ำง  
 กองสนับสนุนและบริกำรโรงงำน  
 ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
 สำขำ ช่ำงโยธำ/ช่ำงก่อสร้ำง/ช่ำงส ำรวจ    (เพศชำย) 

- ปฏิบัติงำนซ่อมอำคำรทั่วไป เช่น พ้ืน ผนัง ฝ้ำเพดำน 
หลังคำและโครงสร้ำงคอนกรีต งำนซ่อมอลูมิเนียม
ทั่วไปและงำนอลูมิเนียมคลีนรูม งำนซ่อมระบบท่อ
ทั่วไป งำนเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ งำนครุภัณฑ์
ไม้และงำนโครงสร้ำงส่วนที่เป็นไม้ 

 
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
43. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรผลิต 1 (1855) 1 อัตรำ 
     สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2  
   กองเภสัชกรรม 2  
   ฝ่ำยผลิตยำ 
                    (เพศชำย) 

- บรรจุยำลงแผง ลงกล่อง บรรจุหีบห่อ เตรียมอุปกรณ์
กำรผลิต เครื่องจักร Clean room จัดเตรียมและ
ตรวจสอบอุปกรณ์กำรผลิต บันทึกข้อมูลกำรผลิต  
 

44. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรผลิต 1 (1563) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกยำน้ ำ 2  
    กองเภสัชกรรม 5  
    ฝ่ำยผลิตยำ 
         (เพศชำย) 

- วิเครำะห์ยำครีม ขี้ผึ้ง เจล ในกระบวนกำรผลิตเบื้องต้น 
(In process Control) เช่น ควำมหนืด ค่ำควำมเป็น
กรด-ด่ำง ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทำงห้องปฏิบัติกำร 
ดูแลรับผิดชอบกำรสุ่มตัวอย่ำง กำรเก็บ Retained 
Sample กำรส่งตัวอย่ำงวิเครำะห์ 

45. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรผลิต 1 (1827) 1 อัตรำ 
  สังกัด แผนกบรรจุยำน้ ำ 1  
     กองเภสัชกรรม 5  
     ฝ่ำยผลิตยำ  
         (เพศชำย) 

- ตรวจสอบยำ เอกสำรกำรบรรจุให้ถูกต้องตำม Speci- 
fication for Packaging บ รรจุ ยำน้ ำรับประทำนให้
ถูกต้องตำมมำตรฐำน GMP บันทึกเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ GMP ด ำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับ TPM ของแผนก 
ควบคุมและดูแลรักษำเครื่องจักรที่ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

/ลูกจ้ำงประจ ำ..... 
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ลูกจ้างประจ า 
 
 วุฒิปริญญาตรี 
  

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (2117) 1คน 
    สังกัด แผนกกำรขำยเขตภำคเหนือและภำคใต้ 
   กองกำรขำยภำครัฐ   
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
    สำขำ ทำงด้ำนสังคมศำสตร์   

- จัดท ำแผนกำรติดต่อเสนอขำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำ
ภำครัฐ ติดต่อเยี่ยมเยียนเพ่ือเสนอขำย ประสำนงำนกับ
ลูกค้ำที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ส ำรวจภำวะตลำด บริกำร
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนคืนยำของลูกค้ำ ร่วมด ำเนินกำร
ติดตำมหนี้ค้ำงช ำระซึ่งอยู่ในเขตควำมรับผิดชอบ 

 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (2931)(2932) 2 คน 
    สังกัด แผนกนิติกรรมสัญญำ 
  กองกฏหมำย 
  ส ำนักอ ำนวยกำร 
    สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร   

- พิมพ์สัญญำซื้อขำย สัญญำจัดซื้อ/จัดจ้ำง รับเรื่องที่ส่ง
ท ำสัญญำจำกกองจัดซื้อฯ จัดเตรียมเอกสำรเพ่ือส่งร่ำง
สัญญำ จัดเตรียมเอกสำรรำยละเอียดที่แนบท้ำยสัญญำ
แยกต้นเรื่องสัญญำ ส่งส ำเนำสัญญำให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (2005) 1 คน 
   สังกัด แผนกสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
    กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
    ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร  

- ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล
ของพนักงำนและครอบครัว ขออนุมัติ เงินทดแทน
ผู้ประสบภัยจำกกำรท ำงำนและกรณีทุพพลภำพ งำน
จ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลและเงินทดแทนเจ็บป่วย
กะทันหัน ปรับปรุงข้อมูลสวัสดิกำรในระบบ Internet 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (2530)(2202) 2 คน 
     สังกัด แผนกจัดซื้อ 1  
   กองจัดซื้อทั่วไป  
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- รับ PR ลงทะเบียนกำรสั่งซื้อ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของ SPEC และ ACL วัตถุดิบ ด ำเนินกำรเปิด L/C หลัง
กำรอนุมัติซื้อบันทึกตั๋วเงิน และT/T ที่มำจำกธนำคำร 
ลงทะเบียนเงินยืมทดรองและส่งคืนแผนกกำรเงิน 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (2534) 1 คน 
     สังกัด แผนกจัดซื้อ 3  
    กองจัดซื้อทั่วไป  
    ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- แยกต้นเรื่องและแยก PO ที่อนุมัติแล้วส่งคลังพัสดุ
และจัดเก็บส ำเนำ เดินหนังสือออก/เดินกรรมกำร/เดิน
หนังสืออนุมัติ/เบิกของต่ำงๆ รับหนังสือเข้ำ -ออก           
ออกข้ำงนอกเพ่ือซื้อของและรับของนอกสถำนที่ 

51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (2535) 1 คน 
     สังกัด แผนกคลังพัสดุ  
    กองจัดซื้อทั่วไป  
    ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- รับและส่งเอกสำร ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ ประสำน 
งำนกับหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรส่ง
แฟ้มเอกสำรให้กองกฎหมำยและฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

/52. ต ำแหน่ง..... 
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 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (2004) 1 คน 
    สังกัด แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์  
  กองจัดซื้อและส ำรองบรรจุภัณฑ์ 
  ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- พิมพ์เอกสำรเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำ รำยงำนกำร
ประชุม จดหมำยแจ้งบรรจุภัณฑ์ที่มีปัญหำ จัดท ำ ASL 
ของบรรจุภัณฑ์ น ำเอกสำรสเปคตำมที่ระบุใน PR ถ่ำย
เอกสำรประกอบเรื่องซื้อจ้ำงบรรจุภัณฑ์ ส่งแฟกซ์
เอกสำรเพื่อเสนอรำคำใบสั่งซื้อและเอกสำรอ่ืน 

 

 
 

ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.62) 
 
 วุฒิปริญญาตรี 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2202) 1 คน 
  สังกัด สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  สำขำ วิทยำศำสตร์/บริหำรธุรกิจ 

- จัดท ำและจัดเก็บเอกสำรคุณภำพตำมระบบมำตรฐำน 
ISO/IEC 17025 เป็นเลขำนุกำรในกำรประชุมตรวจ
ติดตำมคุณภำพ ทบทวนกำรบริหำรงำนและกำร
ประชุมที่เก่ียวข้องกับระบบ ISO/IEC 17025 

54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2483) 1 คน 
     สังกัด กลุ่มงำนด้ำนบริหำรงำนวิจัย กลุ่มสนับสนุน 
             งำนวิจัย สถำบันวจิัยและพัฒนำ      
     สำขำ บริหำรธุรกิจ 

- จัดท ำชุดเอกสำรโครงร่ำงกำรศึกษำชีวสมมูลส ำหรับ
ยื่นต่อ คกก.พิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ดูแล
เอกสำรควบคุมส ำหรับกำรศึกษำชีวสมมูล 

 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2324) 1 คน 
     สังกัด กองธุรกิจร่วมทุน  
   ส ำนักอ ำนวยกำร 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดเตรียมเอกสำรและพิมพ์รำยงำนกำรประชุม ติดต่อ
ประสำนงำน ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำ
ติดต่อ งำนด้ำนธุรกำรและสำรบรรณต่ำงๆ 

56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2321) 1 คน 
     สังกัด กองพัฒนำระบบคุณภำพ  
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- รับ-ส่งหนังสือ งำนด้ำนธุรกำรต่ำงๆ รวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นที่ เกี่ยวข้องกับกำรผลิตยำ เพ่ือจัดท ำสรุป
รำยงำน 
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 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)(ต่อ)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2058) 1 คน 
  สังกัด กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ  
          กองบริหำรลูกคำ้สัมพันธ์  
    ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
  สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ให้บริกำรข้อมูล ตอบค ำถำมและรับค ำร้องเรียนลูกค้ำ 
แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้ บันทึกและรวบรวมข้อมูล
ติดต่อกับลูกค้ำ ด ำเนินกำรตำมแผน CRM รับค ำสั่งซื้อ
และติดตำมใบสั่งซื้อ ประสำนงำนระหว่ำงลูกค้ำ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2224) 1 คน 
     สังกัด แผนกแผนงำนประชำสัมพันธ์  
    กองประชำสัมพันธ์  
    ส ำนักอ ำนวยกำร 
     สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร              

- ธุรกำรในระบบอิเลคทรอนิกส์ รับ-ส่ง เอกสำร ข้อมูล 
ข่ำว ภำพข่ำว ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2322-2323) 2 คน 
      สังกัด กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
    ส ำนักอ ำนวยกำร 
      สำขำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- รับ-ส่งเอกสำร ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ  
ช่วยดูแลระบบ SAP แก่ผู้ใช้งำนในหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
แก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2225-2226) 2 คน 
     สังกัด แผนกงำนโครงกำร กองประชำสัมพันธ์  
              ส ำนักอ ำนวยกำร 
     สำขำ บริหำรธุรกิจ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิว-  
             เตอร์กรำฟฟิก        

- จัดพิมพ์และบันทึกเอกสำร ติดต่อประสำนงำนจัด
นิทรรศกำร ด ำเนินกำรขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ 
อุปกรณ์และปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2227)(2235) 2 คน 
     สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม  
    สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ดูแลรักษำเครื่องจักร และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำร 
เตรียมเครื่องมือและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

62. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2121) 1 คน 
      สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม  
    สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
      สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
 

- ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ดูแลเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ในห้องปฏิบัติกำรให้พร้อมใช้งำนอยู่
เสมอ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2237) 1 คน 
     สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1 
             กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 
    ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์         

- ตรวจหำปริมำณและแยกชนิดกำรปนเปื้อนของเชื้อใน
วัตถุดิบ เป็นผู้ช่วยเภสัชกรในกำรตรวจวิเครำะห์บรรจุ
ภัณฑ์ 
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/64. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)(ต่อ)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2238) 1 คน 
     สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 
             กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 
    ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์        

- ตรวจหำปริมำณและแยกชนิดกำรปนเปื้อนของเชื้อ
ในวัตถุดิบ เป็นผู้ช่วยเภสัชกรในกำรตรวจวิเครำะห์
บรรจุภัณฑ์ 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ 

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2003) 1 คน 
     สังกัด แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ  
   กองพัฒนำบุคลำกร  
   ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

- ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร รับ-ส่งเอกสำร ออกแบบสื่อ
สิ่ งพิมพ์ เพ่ือใช้ ในกำรจัดฝึกอบรม เตรียมเอกสำร
ประกอบกำรจัดฝึกอบรม 

66. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2276) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ 
    กองกำรคลังส ำรอง 
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1                (เพศชำย) 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพิมพ์ Lot No. บนฉลำกและกล่อง
พิมพ์ ตรวจนับสินค้ำคงคลังประจ ำเดือนและประจ ำปี 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2342) 1 คน 
     สังกัด แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง  
   กองกำรขำยภำคเอกชน  
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 

- รับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำภำคเอกชนหรือนักกำรตลำด/
พนักงำนขำย ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรสั่งซื้อ 
วงเงินซื้อ/หนี้ค้ำงช ำระ บันทึกค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ
ภำคเอกชน ติดตำมค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ 

68. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2020) 1 คน 
      สังกัด ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
               (เพศชำย) 
 

- จัดบูธแสดงสินค้ำ เบิกและส่งสินค้ำไปยังหน่วยงำน
ขำย ดูแลติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ส ำหรับงำนขำย         
จัดแสดงนิทรรศกำรต่ำงๆ 

69. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2002) 1 คน 
 สังกัด ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
                  (เพศหญิง) 
 

- ดูแลบูธ กำรออกบูธ เบิกสินค้ำและส่งสินค้ำไปยัง 
Shop Curmin ด ำเนินกำรสต็อกร้ำนและเป็นหน่วย
ขำยแทนเจ้ำหน้ำที่บูธในกรณีเจ้ำหน้ำที่บูธหยุดงำน 

70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2207) 1 คน 
     สังกัด กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ  
    กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์  
    ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย   (เพศหญิง) 

- ให้ข้อมูลและตอบค ำถำมลูกค้ำทำงโทรศัพท์ รับเรื่อง
ร้องเรียนและติดตำมผลกำรร้องเรียน รับข้อมูลค ำสั่งซื้อ
ทำงโทรศัพท์และส่งต่อให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

71. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2031) 1 คน 
     สังกัด กองธุรกิจต่ำงประเทศ  
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

- ออก sale Order, Allocate, Pick สินค้ำส ำหรับ
จัดเตรียมส่งให้ลูกค้ำ เบิกเงินรองจ่ำย/กำรยืมเงิน-คืน
เงิน รับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ 

/72. ต ำแหน่ง..... 
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 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
72. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว รวม จ ำนวน 8 คน 
     สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 1  
    กองกำรขำยภำคเอกชน  
             ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย    (เพศชำย) 

- รับค ำสั่งซื้อ/ช ำระเงินพร้อมจัดสินค้ำ ขนยำและ
จัดเรียงสินค้ำให้พร้อมจ ำหน่ำย ตรวจนับสินค้ำคงเหลือ 
จ ำหน่ำยยำนอกสถำนที่ตำมนิทรรศกำรต่ำงๆ  

(2034-2036)(2066)(2145)(2173)(2195)(2240) 
73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2198) 1 คน 
     สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 2  
   กองกำรขำยภำคเอกชน 
            ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย    (เพศชำย) 

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำ 

74. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2040)(2042) 2 คน 
     สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 3  
    กองกำรขำยภำคเอกชน 
             ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำ 

75. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2370) 1 คน 
     สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 5  
    กองกำรขำยภำคเอกชน 
             ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย   (เพศหญิง) 

- รับค ำสั่งซื้อ/ช ำระเงินพร้อมจัดสินค้ำ ขนยำและ
จัดเรียงสินค้ำให้พร้อมจ ำหน่ำย ตรวจนับสินค้ำคงเหลือ 
จ ำหน่ำยยำนอกสถำนที่ตำมนิทรรศกำรต่ำงๆ 

76. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2417) 1 คน 
     สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล  
    กองกำรขำยภำครัฐ  
    ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดท ำและรวบรวมใบเสนอรำคำต่ำงๆ 
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
รวมไปถึงลูกค้ำองค์กำรเภสัชกรรม 

77. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2233) 1 คน 
     สังกัด กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์  
   กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์  
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 

- ตอบค ำถำมและให้ข้อมูลด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร
ต่ำงๆ รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดตำมค ำสั่งซื้อ 
กำรเบิกยำในโครงกำร VMI จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้ำ 

78. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2360-2362)(2013) 4 คน 
      สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง  
    กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
    ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์     (เพศชำย) 

- ท ำกำร  pick และ pack วคัซีนเพ่ือส่งมอบให้กับ
ลูกค้ำ ขนย้ำยวัตถุดิบ และเก็บในสถำนที่เหมำะสมให้
ถูกต้องตำมหลัก GMP 

79. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2222) 1 คน 
     สังกัด แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2  
    กองบริหำรกำรสั่งซื้อ  
    ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- เบิกยำ VMI โครงกำร สปสช. ดูแลค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ
ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ ภำคใต้ รับ
งำนเอกสำร รับ-ส่งหนังสือค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ 

80. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2123) 1 คน 
     สังกัด กลุ่มงำนด้ำนธุรกำร  
    กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย 
             สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

- รับ-ส่งเอกสำร ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
ปฏิบัติงำนธุรกำรและสำรบรรณ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

/81. ต ำแหน่ง..... 
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ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
81. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2210-2212) 3 คน 
     สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2  
   โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม   
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 
 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรผลิต ควบคุม ดูแลรักษำ
เครื่องจักรต่ำงๆ ท ำควำมสะอำด และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

82. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2009) 1 คน 
     สังกัด แผนกแผนงำนและบ ำรุงรักษำป้องกัน  
    กองบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล  
    ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
     สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ      (เพศชำย) 

- ช่ วยปฏิบั ติ งำนด้ ำน เครื่องกลทั่ ว ไป  จัด เตรียม
เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรติดตั้งเครื่องจักรกลต่ำงๆ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

83. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2015) 1 คน 
     สังกัด แผนกมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์  1  
    กองมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์  
    ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- สุ่มตัวอย่ำง จัดเตรียมอุปกรณ์ ล้ำงท ำควำมสะอำด 
ท ำรำยงำนผลกำรสุ่มตัวอย่ำง และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

84. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2021) 1 คน 
     สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง  
   กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     สำขำ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์                    (เพศชำย) 

- ท ำกำร pick และ pack วัคซีนเพ่ือส่งมอบให้กับ
ลูกค้ำ ขนย้ำยวัตถุดิบ และเก็บในสถำนที่เหมำะสมให้
ถูกต้องตำมหลัก GMP 

 
 

------------------------------------------ 
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