(สำเนำคู่ฉบับ)

ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนทดลองงำนในตำแหน่งต่ำงๆ
สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5
จานวน 17 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. สังกัดและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ตำแหน่ง
1.1 เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (1631) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกแผนงานการผลิต
กองบริหารการผลิต
ฝ่ายผลิตยา

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูล ความต้องการยา,
WIP, Stock เทียบกับแผนผลิ ตจริง กาหนดแผนผลิ ต
วางแผนและประเมินผลผลิต ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามแผน
ประสานงานเกี่ยวกับการผลิตยาใหม่ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เภสัชกร 5 (1636) จานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของกระบวน
สังกัด แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2
การผลิตยาเม็ดเคลือบทั้ง 2 กะกลางวันและกะกลางคืน
ฝ่ายผลิตยา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP วางแผนการปฏิบัติงาน
การผลิ ต ยา เม็ ด เคลื อ บภายในแผนกให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด และปฏิบั ติงานอื่ นๆ ตามที่ได้รั บ
มอบหมาย
1.3 เภสัชกร 5 (1215)(2494) จานวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานด้านการผลิ ต ติดตามและคัดเลื อกสายพันธุ์
สังกัด ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพื่อการผลิต ดูแลงานจัดเตรียม
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
วัตถุดิบการผลิตและควบคุมคุณภาพ สนับสนุนงานการ
วิจั ยและพัฒ นาการผลิ ต และปฏิ บัติ งานอื่ นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
1.4 เภสัชกร 5 (2502)(2490)(2515) จานวน 3 อัตรา - ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
สังกัด ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน ทะเบียนยา ทบทวนข้อมูลนาเสนออนุมัติผลิตภัณฑ์ก่อน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ส่ ง ตั ว อย่ า งวั คซี น เพื่ อออกหนั งสื อรั บรองรุ่ นการผลิ ต
ขึ้นทะเบียนยา ดาเนินการด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัย
จากการใช้วัคซีน (Pharmacovigilance) และงานสิทธิบัตร
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/1.5 นักการตลาด 5..........

-2ตำแหน่ง
1.5 นักการตลาด 5 (0678) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล
กองการขายภาครัฐ
ฝ่ายการตลาดและการขาย

1.6 นักการตลาด 5 (0681) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองการขายภาครัฐ
ฝ่ายการตลาดและการขาย
1.7 เภสัชกร 5 (1034) จานวน 1 อัตรา
สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

1.8 เภสัชกร 5 (1380) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์
กองมาตรฐานการผลิต
ฝ่ายประกันคุณภาพ
1.9 เภสัชกร 5 (1143) จานวน 1 อัตรา
สังกัด โรงงานผลิตยารังสิต 1
1.10 เภสัชกร 5 (2444)(2449) จานวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกงานมาตรฐานระบบผลิต
กองมาตรฐานการผลิต
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
1.11 เภสัชกร 5 (2442) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานบริหารคุณภาพด้านสารสนเทศ
และเอกสาร กองบริหารระบบคุณภาพ
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
- ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเยี่ ย มเยี ย นลู ก ค้ า โรงพยาบาล
ในเขต กทม.และกลุ่ มงานระดับนโยบาย สามารถให้
ข้ อ มู ล ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข่ า วสารองค์ ก ารเภสั ช กรรม
ตลอดจนวิชาการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ติดต่อลูกค้าในการ
เสนอราคา รับใบสั่งซื้อ รวมทั้งเข้าร่ว มประกวดราคา
ในเขตที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และปฏิ บั ติ งานอื่ นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนลูกค้าโรงพยาบาล
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อลูกค้าในการเสนอ
ราคา รั บ ใบสั่ ง ซื้ อ รวมทั้ ง เข้ า ร่ ว มประกวดราคา
ในเขตที่ได้รับมอบหมาย สารวจภาวะตลาด และความ
ต้องการของตลาด ให้บริการในด้านการแลกเปลี่ยนคืน
ยาและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิ บัติง านเกี่ ยวกั บการสนับ สนุนและประสานงาน
ด้านระบบคุณภาพ ตรวจประเมินข้อมูลกระบวนการ
ผลิต ทบทวนเอกสารและสนับสนุนการฝึกอบรมด้าน
GMP ประสานงานด้ า นการตรวจประเมิ น GMP
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงวิธีวิเคราะห์
ให้เหมาะสม ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์
จัดทา ทบทวนรายงานผลการตรวจสอบวิธีวิเคราะห์
เอกสารด้านคุณภาพ และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ใ นระบบคอมพิ ว เตอร์ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพและการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การในการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารในกระบวนการ
ผลิตและควบคุมคุณภาพ ประสานงานการทดสอบ จัดทา
รายงาน สนับสนุน ประสานงานให้ เกิดการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน GMP ติดตาม (Follow up) ผลการแก้ไข
และป้องกัน (CAPA) จากการตรวจประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบและติ ด ตาม
กระบวนการในการผลิ ต ยา ทบทวนเอกสารบั น ทึ ก
การผลิ ต และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตรวจประเมิ น
การปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
GMP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/1.12 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5..........

-3ตำแหน่ง
1.12 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1042) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกแลกเปลี่ยนคืนยา
กองบริหารการสั่งซื้อ
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
1.13 เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อ 5 (2626) จานวน 1 ตาแหน่ง
สังกัด แผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ชดเชยผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้า ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่รับคืน บันทึกข้อมูล
ลงระบบ ตั ด บั ญ ชี จั ด เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐาน GMP ส่งผลิตภัณฑ์ที่รับคืนและชดเชยให้ฝ่าย
ประกันคุณภาพตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอราคา วางแผนสารอง
และจัดซื้อผลิ ตภัณฑ์ผู้ ผ ลิ ตอื่น จัดจ้างผลิ ตยาส าหรับ
จาหน่าย ประสานงานให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตรงตามความต้องการและทันเวลา และปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. อัตรำเงินเดือน
- วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 อายุ
ไม่เกิน 35 ปี
3.2 เพศ
ไม่จากัดเพศ
3.3 วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต
3.4 ตาแหน่งที่ 1.1-1.2 สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้
ตาแหน่งที่ 1.3-1.4 สามารถปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี,
องค์การเภสัชกรรม สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐมได้
ตาแหน่งที่ 1.9-1.11 สามารถปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานีได้
4. หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครคัดเลือก
4.1 ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสาเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.3 หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน เป็นต้น
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิดต้องนาต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสาเนา อย่างละ 1 ชุด
5. สถำนที่ และวันเวลำรับสมัคร
ติด ต่อ สมัค รเข้ ารั บ การคั ดเลื อกได้ที่ แผนกงานบุ คคล กองการเจ้ า หน้ าที่ ฝ่ า ยทรั พยากรบุค คล
องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่
21 สิงหาคม – 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ขอทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155
/6. กาหนดวันประกาศ..........

-46. กำหนดวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. บริเวณ ชั้น 1 อาคารอานวยการ องค์การเภสัชกรรมและ
ทางเวปไซค์ www.gpo.or.th
7. กำรคัดเลือก
7.1 สัมภาษณ์
ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
7.2 ทดสอบปฏิบัติงาน ภายหลังจากการประกาศผลการสัมภาษณ์แล้ว
8. หมำยเหตุ
8.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตาม
8.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้
ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที
8.3 ถ้าองค์การเภสัช กรรม หรือหน่วยงานใดๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อื่น ผู้ ได้รับการ
คัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง จะต้องตกลงยินยอมทาสัญญาผูกพันที่จะย้ายไปทางานในสถานที่ใหม่
โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก
8.4 เนื่ อ งจากองค์ ก ารเภสั ช กรรมเป็ น สถานที่ ผ ลิ ต ยาตามมาตรฐาน GMP และตามประกาศ
องค์ การเภสั ช กรรม กาหนดให้ โ รงงานผลิ ตยาเป็ นเขตปลอดบุห รี่ ดังนั้ น องค์การเภสั ช กรรม จึ ง สงวนสิ ทธิ์
ไม่พิจารณาผู้ที่สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
หรือยาเสพติด องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณาเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(นายนวรัตน์ วาจานนท์)
รองผู้อานวยการ ทาการแทน
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

