เลขที่ นอ02-เม.ย.61
(สำเนำคู่ฉบับ)
ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
--------------------------------------องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จกำรศึกษำวุฒิมัธยมศึกษำตอนต้น
(ม.3) - วุ ฒิ มัธ ยมศึก ษำตอนปลำย (ม.6) สำยวิทยำศำสตร์ เพื่อจ้ ำงเป็นลู ก จ้ำงชั่ว ครำว สั ญญำจ้ำงไม่เกิ น
30 กัน ยำยน 2562 โดยวิธีคั ดเลื อ ก สั งกั ดหน่ว ยงำนในองค์กำรเภสั ช กรรม จำนวนรวม 52 คน โดยมีวุ ฒิ
กำรศึกษำและสังกัดที่เปิดรับ ดังนี้ (รำยละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับตำมเอกสำรแนบท้ำย)
1. สังกัดที่เปิดรับ
สังกัด

 ฝ่ำยผลิตยำ
 ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม
 ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
 ฝ่ำยประกันคุณภำพ
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม
รวม

วุฒิ/จานวนที่เปิดรับ
ม.3/ม.6
ม.6(วิทย์)

15
1
14
7
37

12
2
1
15

2. อัตราค่าจ้าง
วุฒิการศึกษา
 ม.3 - ม.6
 ม.6 สำยวิทยำศำสตร์

อัตราค่าจ้าง(บาท)
9,310
9,580

3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 อำยุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (31 พฤษภำคม 2561)
3.2 บุคคลที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นลูกจ้ำงต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้
ในพระรำชบัญญัติคุณสมบัติสำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ และยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วำมสำมำรถ คนเสมื อ นไร้ ค วำมสำมำรถ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ ติดยำเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตรำย หรือโรคเท้ำช้ำงในระยะที่
ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
/(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำง.....
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(5) ไม่เป็นผู้ อยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำร หรือถูกพักงำนจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรสำธำรณะ
เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
(6) ไม่เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษทำงวินัย ให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจำกรำชกำร รัฐ วิส ำหกิจ
องค์กำรสำธำรณะ เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ควำมผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือควำมผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำท
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.3 มีสุขภำพร่ำงกำย และสุขภำพจิต มีอนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงสำมำรถปฏิบัติงำนได้
3.4 สำมำรถปฏิบัติงำนช่วงกะกลำงคืน (20.00 – 08.30 น.) ได้
3.5 พ้นภำระกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว (กรณีเพศชำย)
4. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครสำมำรถสมัครคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่ำนั้น หำกไม่ระบุตำแหน่งที่ต้องกำรสมัคร
หรือระบุเกินกว่ำ 1 ตำแหน่ง จะถือว่ำขำดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมตำแหน่งที่องค์กำรเภสัชกรรมประกำศ
4.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครตรงตำมประกำศรับสมัครและคัดกรองรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มี
ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรในกำรสมัครงำนทุกประเภท
ที่องค์กำรเภสั ชกรรมตรวจสอบในภำยหลั งพบว่ำ เป็นเอกสำรปลอมหรือเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้
องค์กำรเภสัชกรรมจะถือว่ำกำรคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินกำรยกเลิกกำรจ้ำงเพื่อให้พ้นจำกสถำนะ
ลูกจ้ำงองค์กำรเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใดๆ จำกองค์กำรเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น
5. สถานที่ และวันเวลารับสมัคร
สำมำรถ Download ใบสมัครได้ที่ www.gpo.or.th>ข่ำวและกิจกรรม>สมัครงำน>ดำวน์โหลด>
ใบสมัคร โดยยื่นติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ แผนกงำนบุคคล (รับสมัครงำน) องค์กำรเภสัชกรรม
75/1 ถ.พระรำมที่ 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภำคม 2561 (วันและเวลำรำชกำร) ระหว่ำง
เวลำ 08.00-16.00 น.
ขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.thหรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์
หมำยเลข 02-203-8153
6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
6.1 สำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript)
6.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
6.3 หลักฐำนกำรพ้นพันธะทำงทหำร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพำะเพศชำย)
6.4 รูปถ่ำยสวมชุดสุภำพ หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6.5 หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรทำงำน เป็นต้น
เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบทุกชนิดต้องนำต้นฉบับจริงมำแสดงพร้อมสำเนำอย่ำงละ 1 ชุด
/7. กำรดำเนินกำร.....
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7. การดาเนินการคัดเลือก

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

องค์กำรเภสัชกรรม กำหนดขั้นตอนดำเนินกำร จะประกำศ ณ สถำนที่และช่องทำงกำรประกำศดังนี้
- อำคำรอำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม (ถนนพระรำมที่ 6)
- ทำงเวปไซค์ www.gpo.or.th>ข่ำวและกิจกรรม>สมัครงำน>ประกำศผล
กำหนดกำร
วัน เดือน ปี
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
วันที่ 5 มิถุนำยน 2561
กำรสอบสัมภำษณ์
วันที่ 8 มิถุนำยน 2561
ณ องค์กำรเภสัชกรรม ถ.พระรำมที่ 6
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับทดสอบปฏิบัติงำน
วันที่ 13 มิถุนำยน 2561
กำรทดสอบปฏิบัติงำน
ประกำศพร้อมรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติฯ
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ภำยหลังกำรทดสอบปฏิบัติงำน
กำรตรวจสุขภำพ และตรวจประวัติอำชญำกรรม
ก่อนเริ่มปฏิบัติงำน

8. หมายเหตุ
8.1 กำรประกำศรับสมัครครั้งนี้ องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรยกเลิกไม่ว่ำจะมีกำรสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตำม
8.2 กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐำนไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ใน
ใบสมัคร องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที
8.3 องค์กำรเภสัชกรรมขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือหน่วยงำนที่จะจ้ำงผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมจำเป็นของงำนและควำมสมัครใจของผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและหำกผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกไม่ประสงค์จะจ้ำงเป็นลูกจ้ำงตำมที่องค์กำรเภสัชกรรมกำหนด ถือว่ำผู้ ผ่ำนกำรคัดเลือกสละสิทธิ์กำรถูก
จ้ำงเป็นลูกจ้ำง
8.4 องค์กำรเภสัชกรรมกำหนดให้มีกำรตรวจสุขภำพแรกเข้ำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและจ้ำงเป็น
ลูกจ้ำงต้องไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไม่ปรำกฏอำกำรของโรค หรือจิตฟั่นเฟือน
หรือปัญญำอ่อน ไม่ปรำกฏอำกำร ของกำรติดยำเสพติดให้โทษ และอำกำรของโรคพิษสุรำเรื้อรัง
8.5 เนื่องจำกองค์กำรเภสัชกรรมเป็นสถำนที่ผลิตยำตำมมำตรฐำน GMP และตำมประกำศองค์กำร
เภสัชกรรม กำหนดให้โรงงำนผลิตยำเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์กำรเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำผู้ที่
สูบบุหรี่หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่หรือยำเสพติด
องค์กำรเภสัชกรรมจะพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที
8.6 ถ้ำองค์กำรเภสัชกรรม หรือหน่วยงำนใดๆ จะต้องย้ำยไปปฏิบัติงำนสถำนที่อื่น ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และจ้ำงเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำง จะต้องตกลงยินยอมทำตำมสัญญำผูกพันที่จะย้ำยไปทำงำนในสถำนที่ใหม่
โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก
ประกำศ ณ วันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2561
(นำยนวรัตน์ วำจำนนท์)
รองผู้อำนวยกำร ทำกำรแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
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วุฒิการศึกษาและสังกัดที่เปิดรับ
 วุฒิมัธยมศึกษำตอนต้น – มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.3-ม.6)

สังกัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
• สังกัดหน่วยงานภายในฝ่ายผลิตยา •
1. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2275)(2311)(2327)
จำนวนรับ 3 คน
แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1
2. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2379)(2489)
จำนวนรับ 2 คน
แผนกบรรจุยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1
3. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2078-2080)(2203)
จำนวนรับ 4 คน - เตรี ย มเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ใ นกำรผลิ ต ยำ
แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2
ควบคุมดูแลเครื่องจักร บันทึกผลกำรผลิตยำประจำวัน ทบทวนและจัดทำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องใน
4. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2340)
จำนวนรับ 1 คน กระบวนกำรผลิต
แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2182-2184)(2186)
จำนวนรับ 4 คน
แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4
6. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2387)
(เพศชำย)
จำนวนรับ 1 คน
แผนกยำน้ำ 1 กองเภสัชกรรม 5
• สังกัดหน่วยงานภายในฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม •
7. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2390)
(เพศชำย) - เบิกวัตถุดิบ/อุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์ ส ำหรับกำรผลิ ต
จำนวนรับ 1 คน ตัดกระดำษให้ได้ขนำดตำมที่ต้องกำร สำหรับใช้ผลิต
แผนกงำนพิมพ์ กองกำรพิมพ์
สิ่งพิมพ์
• สังกัดหน่วยงานภายในฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ •
8. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2287)(2343)
(เพศชำย)
จำนวนรับ 2 คน
กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรชั่ง - จ่ำย วัตถุดิบ รับยำสำเร็จรูป
9. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2072)
(เพศชำย) เข้ำจัดเก็บในสถำนที่ที่กำหนด ตรวจสอบรำยกำรยำ
จำนวนรับ 1 คน ของลู กค้ำให้ ตรงกับใบเบิกจัดบรรจุและชั่งน้ำหนัก
แผนกสำรองวัตถุดิบ 1 กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ กล่ อ งยำและเวชภั ณฑ์ สั่ ง พิ มพ์ ส ติ๊ ก เกอร์ ชื่ อ ลู ก ค้ ำ
10. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2347-2351)
(เพศชำย) ตรวจเช็คสินค้ำและเอกสำรส่งมอบลูกค้ำให้ถูกต้อง
จำนวนรับ 5 คน
กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์
/11. ลูกจ้ำงชั่วครำว.....

เลขที่ นอ02-เม.ย.61
 วุฒิมัธยมศึกษำตอนต้น – มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.3-ม.6)(ต่อ)

สังกัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
• สังกัดหน่วยงานภายในฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ต่อ) •
11. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2359)(2492)
(เพศชำย)
แผนกสำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำย
ผลิตภัณฑ์
จำนวนรับ 2 คน - ปฏิบัติงำนด้ำนกำรชั่ง - จ่ำย วัตถุดิบ รับยำสำเร็จรูป
12. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2364-2365)
(เพศชำย) เข้ำจัดเก็บในสถำนที่ที่กำหนด ตรวจสอบรำยกำรยำ
แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและ
ของลู กค้ำให้ ตรงกับใบเบิกจัดบรรจุและชั่งน้ำหนัก
กระจำยผลิตภัณฑ์
จำนวนรับ 2 คน กล่ อ งยำและเวชภั ณฑ์ สั่ ง พิ มพ์ ส ติ๊ ก เกอร์ ชื่ อ ลู ก ค้ ำ
ตรวจเช็คสินค้ำและเอกสำรส่งมอบลูกค้ำให้ถูกต้อง
13. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2499)
แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค กองคลังและ
กระจำยผลิตภัณฑ์
จำนวนรับ 1 คน
14. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2188)
(เพศชำย) - ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นขั บ รถตู้ แ ละรถหกล้ อ เพื่ อ รั บ -ส่ ง
สำขำภำคเหนือ
จำนวนรับ 1 คน เจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละเอกสำรต่ ำ งๆ ดู แ ลและรั ก ษำรถที่
(ปฏิบัติงำนที่สำขำภำคเหนือ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่)
เกี่ยวข้องเพื่อให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
• สังกัดหน่วยงานภายในโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม •
15. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2028-2029)(2229) (เพศชำย)
จำนวนรับ 3 คน
กลุ่มกำรผลิต 1
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิตยำและบรรจุหีบห่อยำแคปซูล
คัดแยกยำเสีย บันทึกเอกสำรควบคุม
16. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2217-2220)
จำนวนรับ 4 คน
กลุ่มกำรผลิต 2
 วุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย สำยวิทยำศำสตร์ (ม.6 วิทย์)

สังกัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
• สังกัดหน่วยงานภายในฝ่ายประกันคุณภาพ •
17. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2319)
- สุ่มตัวอย่ำง จัดเตรียมอุปกรณ์ ล้ำงทำควำมสะอำด
จำนวนรับ 1 คน ทำรำยงำนผลกำรสุ่มตัวอย่ำง เป็นผู้ช่วยเภสัชกร
แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต นักวิจัย ในห้องปฏิบัติกำร เตรียมสำรละลำย วัสดุ
อุปกรณ์ เบิกสำรเคมีและอุปกรณ์
18. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2109-2114)
จำนวนรับ 6 คน
กองมำตรฐำนวัตถุดิบ
19. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2106)
(เพศชำย)
จำนวนรับ 1 คน
แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
20. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2382)
จำนวนรับ 1 คน
แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
/21. ลูกจ้ำงชั่วครำว.....

เลขที่ นอ02-เม.ย.61
 วุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย สำยวิทยำศำสตร์ (ม.6 วิทย์) (ต่อ)

สังกัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สังกัดหน่วยงานภายในฝ่ายประกันคุณภาพ (ต่อ)
21. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2016)
จำนวนรับ 1 คน
แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1
กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ
- สุ่มตัวอย่ำง จัดเตรียมอุปกรณ์ ล้ำงทำควำมสะอำด
22. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2196)
จำนวนรับ 1 คน
ท ำรำยงำนผลกำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ยเภสั ช กร
แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2
นักวิจัย ในห้ องปฏิบัติกำร เตรียมสำรละลำย วัส ดุ
กองตรวจสอบคุณภำพทำงชีววิทยำ
อุปกรณ์ เบิกสำรเคมีและอุปกรณ์
23. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2208)
จำนวนรับ 1 คน
แผนกมำตรฐำนชีววัตถุ 2 กองมำตรฐำนชีววัตถุ
สังกัดหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
24. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2125)
จำนวนรับ 1 คน - สุ่มตัวอย่ำง จัดเตรียมอุปกรณ์ ล้ำงทำควำมสะอำด
กลุ่มงำนวิจัยวัคซีนจำกไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ
ท ำรำยงำนผลกำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ยเภสั ช กร
นักวิจัย ในห้ องปฏิบัติกำร เตรียมสำรละลำย วัส ดุ
25. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2018)
จำนวนรับ 1 คน อุปกรณ์ เบิกสำรเคมีและอุปกรณ์
กลุ่มศึกษำชีวสมมูล
สังกัดหน่วยงานภายในโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
26. ลูกจ้ำงชั่วครำว (2008)
(เพศชำย) - เตรียมควำมพร้อมของห้องปฏิบัติกำร เก็บตัวอย่ำงยำ
จำนวนรับ 1 คน ส ำเร็จรู ป วั ตถุ ดิบ ทำควำมสะอำดเครื่องแก้ว และ
กลุ่มควบคุมคุณภำพ
อุปกรณ์ จัดเตรียมเอกสำรควบคุม

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

