(สาเนาคู่ฉบับ)

ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตาแหน่งต่างๆ
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รบั สมัครคัดเลือกบุคคล ผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตาแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 จานวน
27 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. สังกัดและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตาแหน่ง
1.1 เจ้าหน้าทีง่ านบริหาร 5 (1203) จานวน 1 อัตรา
สังกัด กองบริหารการผลิต
ฝ่ายผลิตยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูล ความต้องการยา,
WIP, Stock เทียบกับ แผนผลิตจริง กาหนดแผนผลิต
วางแผนและประเมินผลผลิต ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามแผน
ประสานงานเกี่ ยวกับการผลิตยาใหม่ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (0065) จานวน 1 อัตรา - ปฏิบั ติง านด้านจัดท า WI ส่ว นกลางในฝ่ายผลิตยา
สังกัด แผนกพัฒนาระบบผลิต
และทบทวนจัดท า FM ส่วนกลาง จดบันทึก รายงาน
กองบริหารการผลิต
การประชุม ยาใหม่ นัดหมาย ติดตาม รวบรวมความ
ฝ่ายผลิตยา
ต้องการอุปกรณ์ จัดท าแผนรายปี ผลิตสื่ออบรมด้าน
การทาความสะอาดในฝ่ายผลิตยา และปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 เภสัชกร 5 (1631) จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของกระบวน
สังกัด แผนกเคลือบเม็ด
การผลิตยาเม็ดเคลือบทั้ง 2 กะกลางวันและกะกลางคืน
กองเภสัชกรรม 2
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP วางแผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายผลิตยา
การผลิ ตยา เม็ ดเคลือ บภายในแผนกให้ เ ป็น ไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1.4 เภสัชกร 5 (2486) จานวน 1 อัตรา
- ปฏิ บัติห น้า ที่ ในงานด้า นการผลิต วั คซีน การบรรจุ
สังกัด ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน วัคซีน (Mix-Filling and Packaging) การบรรจุหีบห่อ
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ผลิตภัณ ฑ์ ยา ยาปราศจากเชื้ อ ชีววั ตถุ ควบคุม ดูแ ล
กระบวนการผลิตให้เ ป็นไปตามหลัก มาตรฐาน GMP
(Good Manufacturing Practice) และปฏิบัติง าน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/1.5 เภสัชกร 5 .....
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.5 เภสัชกร 5 (2487) จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านการควบคุมวัตถุดิบและบรรจุ
สังกัด ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน ภัณฑ์ ดูแลการตรวจวิเคราะห์และรายงานผล งานตรวจ
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
สอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ งานตรวจสอบความ
คงตัวของวั คซีน จัดเตรียมสารมาตรฐาน และเป็น ผู้
ประสานงานการสอบเทียบเครื่องมือวัด และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.6 เภสัชกร 5 (2495)(2481) จานวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ การประกัน
สังกัด ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน คุณภาพของยา เวชภัณฑ์ ชีววัตถุและพัฒนา ติดตามให้
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ระบบดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน GMP
พิจารณารับรองแหล่งวัตถุดิบ ดาเนินการ เกี่ยวกับการ
อนุมัติยาสาเร็จรูปออกจาหน่าย (Release For Sale)
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
1.7 เภสัชกร 5 (2501)(2512) จานวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
สังกัด ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน ทะเบียนยา ทบทวนข้อมูลนาเสนออนุมัติผลิตภัณฑ์ก่อน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ส่งตัวอย่างวัคซีน เพื่อออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิต ขึ้น
ทะเบียนยา ดาเนินการด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัย
จากการใช้วัคซีน (Pharmacovigilance) และงานสิทธิบัตร
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
1.8 เภสัชกร 5 (2506) จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพทางฟิสิกส์และเคมี
สังกัด ฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน ดูแลการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผล งานตรวจสอบ
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ งานตรวจสอบความคงตัว
ของวัคซีน การจัดเตรียมสารมาตรฐานและเป็นผู้ประสาน
งานการสอบเทียบเครื่องมือวัด และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
1.9 นักการตลาด 5 (0279) จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติง านด้านการเยี่ยมเยียนลูก ค้าโรงพยาบาลใน
สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล
เขต กทม.และกลุ่มงานระดับนโยบาย สามารถให้ข้อมูล
กองการขายภาครัฐ
ของผลิตภัณฑ์ ข่าวสารองค์ก ารเภสัชกรรม ตลอดจน
ฝ่ายการตลาดและการขาย
วิชาการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ติดต่อลูกค้าในการเสนอราคา
รับใบสั่งซื้อ รวมทั้งเข้าร่วมประกวดราคาในเขตที่ได้รับ
มอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.10 นักการตลาด 5 (0681)(1183) จานวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนลูกค้าโรงพยาบาล
สังกัด แผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเขตภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ ติดต่อลู กค้าในการ
กองการขายภาครัฐ
เสนอราคา รับใบสั่งซื้อ รวมทั้งเข้าร่วมประกวดราคาใน
ฝ่ายการตลาดและการขาย
เขตที่ ได้รับ มอบหมาย ส ารวจภาวะตลาด และความ
ต้องการของตลาด ให้บริการในด้านการแลกเปลี่ยนคืน
ยาและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
/1.11 นักการตลาด 5 .....

-3ตาแหน่ง
1.11 นักการตลาด 5 (0422) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนภูมิภาค
กองการขายภาคเอกชน
ฝ่ายการตลาดและการขาย
1.12 เภสัชกร 5 (2303) จานวน 1 อัตรา
สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

1.13 เภสัชกร 5 (0899) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนากระบวนการผลิต
กองมาตรฐานการผลิต
ฝ่ายประกันคุณภาพ
1.14 เภสัชกร 5 (0827) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2
กองมาตรฐานวัตถุดิบ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
1.15 เภสัชกร 5 (0999) จานวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1
กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ฝ่ายประกันคุณภาพ
1.16 นักวิจัย 5 (1921) จานวน 1 อัตรา
สังกัด กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ Sale Supervisor มีหน้าที่ดูแลกลุม่ ลูกค้า
ในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัดโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การรับ คาสั่ง ซื้อ ติดตามการสั่ง ซื้อและประสานงาน
ระหว่างลูกค้ากับองค์การเภสัชกรรม รวมทั้งการดาเนิน
การแลกเปลี่ยนคืนยาให้กั บลูก ค้า ในเขตที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ
การผลิตของโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกาหนด GMP PIC/s ควบคุม
การจัดเก็บวัตถุดิบและยาสาเร็จรูปให้เป็นไปตาม (GSP)
รวบรวมข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพ และStability
data และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบั ติ ง านด้ า นการตรวจรับ รองความถู ก ต้ อ งของ
กระบวนการให้ เ ป็น ไปตามระบบมาตรฐานคุ ณภาพ
รับผิดชอบงานทดสอบคุณภาพทางเคมีของยา เช่น ยา
ทดลองแหล่ง วัตถุดิบ ใหม่และยาที่มีก ารเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิ ต เป็ น ต้ น และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกลักษณ์วัตถุดิบด้วย
วิธีทางเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณสารด้วย HPLC GC UV-Spectrophotometer
ตรวจวัดความหนืดของวัตถุดิบด้วย Viscometer แบบ
ต่างๆ ดูแลและควบคุมการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและปฏิบัติ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบั ติ ง านด้ า นการตรวจรับ รองความถู ก ต้ อ งของ
กระบวนการ Process Validation, Cleaning Validation,
Equipment qualification ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน
คุณภาพ งานเอกสารตรวจรั บ รองความถู ก ต้ องของ
กระบวนการ งานทดสอบ คุณภาพทางเคมีของยา และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาโครงร่างการศึกษาชีวสมมูล
ก ากั บ ดูแล (Monitor) จัดท าข้อมู ลด้ านเภสัชวิทยา
พิษวิทยา ด้านการทดลองทางคลินิก Summary of
Product Characteristic, Investigator’s Brochure
สาหรับใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนตารับยาใหม่ (New
Drug) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.17 เภสัชกร 5 (1357)(1387)(1390) จานวน 3 อัตรา - ปฏิบัติงานด้านการประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษา
สังกัด โรงงานผลิตยารังสิต 1
เพือ่ ให้การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ
ก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต ยารั ง สิ ตระยะที่ 2 เป็น ไปตาม
สัญ ญาและแผนงานที่ ก าหนด ตรวจสอบเอกสาร ให้
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
1.18 เภสัชกร 5 (1388) จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการผลิตในทุกกระบวนการ
สังกัด แผนกงานผลิต 3
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และปฏิบัติ
กองการผลิต
งานด้านเอกสารคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1
รวมทั้งควบคุมการร่วมปฏิบัติงานด้านการบารุงรักษา
เครื่องจักรกลการผลิตและเครื่องจักรสนับสนุนการผลิต
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.19 เภสัชกร 5 (1794) จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานด้านการควบคุมดูแลการรับ การจัด การเก็บ
สังกัด แผนกงานคลังสารองยาสาเร็จรูป
และการจ่ายยาสาเร็จรูป ในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม
กองการคลังสารอง
มาตรฐาน GMP ประสานงานกับ หน่วยงานทั้ ง ในและ
โรงงานผลิตยารังสิต 1
นอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จัดทาเอกสารคุณภาพต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
1.20 เภสัชกร 5 (0614) จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทบทวน Validation Protocol
สังกัด แผนกงานมาตรฐานระบบผลิต
ติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน (CAPA) จากการตรวจ
กองมาตรฐานการผลิต
ประเมิ นทั้งภายในและภายนอก จัดเตรียม และ/หรือ
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
ทบทวนเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพก่อนการอนุมัติใช้ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
1.21 เภสัชกร 5 (2006) จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานด้านการทบทวนเอกสารบันทึกการผลิตและ
สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1
ข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นการผลิต
กองบริหารระบบคุณภาพ
ติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน (CAPA) จากการตรวจ
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต1
ประเมินทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบกระบวนการ
ผลิต ยาที่ ไ ด้รั บ มอบหมายและบั นทึ ก ผลการติด ตาม
ประจาวัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.22 เภสัชกร 5 (2453) จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานด้านการทบทวน Qualification Protocol
สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการผลิตทุกระบบ
กองบริหารระบบคุณภาพ
เช่น HVAC System, Purified Water System,
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต1
Compressed Air, Equipment and Laboratory
Instruments เพื่อให้ส อดคล้องกั บ มาตรฐาน GMP
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
/2. อัตราเงินเดือน.....

-52. อัตราเงินเดือน
- วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 18,900 บาท
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 อายุ
ไม่เกิน 35 ปี
3.2 เพศ
ไม่จากัดเพศ
3.3 วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต
3.4 ตาแหน่งที่ 1.1-1.3 สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้
ตาแหน่งที่ 1.4-1.8 สามารถปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี,
องค์การเภสัชกรรม สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐมได้
ตาแหน่งที่ 1.17-1.22 สามารถปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานีได้
4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
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
เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการสมัครสอบทุกชนิดต้องนาต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสาเนา อย่างละ 1 ชุด
5. สถานที่ และวันเวลารับสมัคร
ติดต่อ สมั ครเข้ารับ การคัดเลือกได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้ง แต่วันที่
1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8153
6. กาหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. บริเวณ ชั้น 1 อาคารอานวยการ องค์การเภสัชกรรม
และทางเวปไซค์ www.gpo.or.th
7. การคัดเลือก
7.1 สัมภาษณ์
ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
7.2 ทดสอบปฏิบัติงาน ภายหลังจากการประกาศผลการสัมภาษณ์แล้ว
8. หมายเหตุ
8.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตาม
/8.2 กรณีปรากฏ.....

-68.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้
ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที
8.3 ถ้าองค์ก ารเภสัชกรรม หรือหน่วยงานใดๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อื่น ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง จะต้องตกลงยินยอมทาสัญญาผูกพันที่จะย้ายไปทางานในสถานที่ใหม่
โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก
8.4 เนื่ อ งจากองค์ ก ารเภสั ช กรรมเป็ น สถานที่ ผ ลิ ต ยาตามมาตรฐาน GMP และตามประกาศ
องค์ก ารเภสัชกรรม ก าหนดให้โ รงงานผลิตยาเป็นเขตปลอดบุห รี่ ดัง นั้น องค์ก ารเภสัชกรรม จึง สงวนสิท ธิ์
ไม่พิจารณาผู้ที่สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
หรือยาเสพติด องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณาเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายนิพนธ์ อัตนวานิช)
รองผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

