(สาเนาคู่ฉบับ)
ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆ
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
------------------------------------------องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จานวน 12 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร
ดังนี้
1. ตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 วุฒิปริญญาตรี
ตาแหน่ง/สังกัด
1.1 ตาแหน่ง นิติกร 4 (2058) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกนิติการ กองกฎหมาย สานักอานวยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาให้คาปรึกษาและ ตอบ
ข้อหารือในปัญ หาด้านกฎหมาย ดาเนินการตรวจ/
ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษา
ไทยและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ตาแหน่ง นิติกร 4 (1225)(0026)(1605)
- ปฏิบัติงานด้านการร่างและดาเนินการจัดทาสัญญา
จานวน 3 อัตรา
ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นคู่สัญญา ทั้งสัญญาภาษาไทย
และสัญญาภาษาอังกฤษ พิจารณาการเปลี่ยนแปลง
สังกัด แผนกนิตกิ รรมสัญญา กองกฎหมาย
แก้ไขสัญญาและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักอานวยการ
1.3 ตาแหน่ง บุคลากร 4 (0612) จานวน 1 อัตรา - ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและรวบรวมคาสั่ง ระเบียบ
สังกัด กลุ่มงานวินัย กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย ข้อบัง คับ ด้านระเบียบวินัย จัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวน คาสั่งลงโทษ เป็นคณะกรรมการสอบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สวนทางวินัย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ตาแหน่ง นักบัญชี 4 (0428) จานวน 1 อัตรา - ปฏิ บั ติง านด้ านการบั น ทึ ก ตัด หนี้ และรั บ เงิ น เข้ า
สังกัด แผนกควบคุมเครดิตและติดตามหนีส้ ิน
ตรวจสอบความถูกต้องของเงินที่รับชาระหนี้และข้อมูล
กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
statement ของธนาคารต่างๆ และข้อมูลผ่าน GFMIS
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตาแหน่ง/สังกัด
1.5 ช่างไฟฟ้า 3 (2222) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานไฟฟ้าและสนับสนุนการผลิต
กองการวิศวกรรม โรงงานผลิตยารังสิต1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบารุงรักษาระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้ าหลั ก ระบบควบคุม อาคารอั ต โนมั ติ
เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/วุฒิประกาศนียบัตร.....

-2 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตาแหน่ง/สังกัด
1.6 ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0364)(0367)
จานวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ กองบัญชี ฝ่ายบัญชี
และการเงิน
1.7 ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0403) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกบัญชีทั่วไป กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ดท าบั ญ ชี แ สดงหนี้ สิ น ของ
ลูกหนี้ภาครัฐส่วนภูมิภาค จัดทา Draft Maintenance
และบันทึ กวันที่ชาระเงิน สอบทานใบแจ้ง หนี้ และ
ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานด้านการตรวจรับเอกสารใบสาคัญเกี่ยวกับ
ค่าขนส่ง จัดทารายละเอียดและคุมยอดลูกหนี้เงินยืม
ทดรองและรายละเอียดเจ้าหนี้เงินประกันสัญญา และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
1.8 ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0446) จานวน 1 อัตรา - ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการรั บ เอกสารค่ า ขนส่ ง ยาและ
สังกัด แผนกตรวจจ่าย กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและ เวชภัณฑ์ รับ วางบิล ค่าขนส่ง แยกเอกสารค่าขนส่ง
การเงิน
ตามเขตพื้นที่ เตรียมเอกสารใบสาคัญในการซื้อ/จ้าง
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.9 ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0558) จานวน 1 อัตรา - ปฏิบัติง านด้านบันทึก ติดตามผลการดาเนินงาน
สังกัด แผนกจัดทางบประมาณ กองงบประมาณ
ในการเบิกใช้ สอบทานและประสานงานเพื่อจัดท า
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
รายงานแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานด้าน
ธุรการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. อัตราเงินเดือน
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือนแรกรับ 10,150 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือนแรกรับ 12,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนแรกรับ 15,000 บาท
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 อายุ
ตาแหน่งที่ 1.1 - 1.4
ตาแหน่งที่ 1.5 - 1.9
3.2 เพศ ไม่จากัดเพศ
3.3 วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งที่ 1.1 - 1.3
ตาแหน่งที่ 1.4
ตาแหน่งที่ 1.5

อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

วุฒินิติศาสตรบัณฑิต
วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่าง ไฟฟ้า/
ช่างอิเลคทรอนิกส์
ตาแหน่งที่ 1.6 - 1.9 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการบัญชี
3.4 ตาแหน่งที่ 1.5 สามารถปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุร)ี ต.บึงสนั่น จ.ปทุมธานีได้
/3.4 คุณสมบัติ.....

-33.5 คุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งที่ 1.1 - 1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนและ
ต้องนาคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้มาแสดงด้วย
- Toeic ≥ 650
- IELTS ≥ 5.5
- TOEFL IBT ≥ 65
- TOEFL CBT ≥ 183
- TOEFL PAPER ≥ 513
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
4.1 ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสาเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึก ษา (Transcript)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.3 หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผูส้ มัครสอบเพศชาย) เช่น สด.8 สด.43 เป็นต้น
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงชุดสุภาพไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน เป็นต้น
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิดต้องนาต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสาเนา อย่างละ 1 ชุด
5. สถานที่ และวันเวลารับสมัคร
ติดต่อสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรั พยากรบุคคล
องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่
15 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ขอทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8153
6. กาหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารอานวยการ องค์การเภสัชกรรม
และทางเวปไซค์ www.gpo.or.th
7. การสอบคัดเลือก
7.1 สอบข้อเขียน
วิชาเฉพาะตาแหน่ง วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ
7.2 สอบสัมภาษณ์ ภายหลังจากการประกาศผลสอบข้อเขียน
7.3 ทดสอบปฏิบัติงาน ภายหลังจากการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว
8. หมายเหตุ
8.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตาม
8.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้
ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที
8.3 เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นสถานที่ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP และตามประกาศองค์การ
เภสัชกรรม กาหนดให้โรงงานผลิตยาเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ที่
/สูบบุหรี่.....

-4สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่หรือยาเสพติด
องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณาเลิกจ้างทันที
8.4 ถ้าองค์การเภสัชกรรมหรือหน่วยงานใดๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อื่น ผู้ได้รับการคัดเลือก
และจ้างเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง จะต้องตกลงยินยอมทาตามสัญญาผูกพันที่จะย้ายไปปฏิบัติงานในสถานที่ใหม่
โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
(นายนิพนธ์ อัตนวานิช)
รองผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

