(สำเนำคู่ฉบับ)

ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตาแหน่งต่างๆ
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้สำเร็จกำรศึกษำวุฒเิ ภสัชศำสตรบัณฑิต
เพื่อบรรจุเป็นพนักงำนทดลองงำนในตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5 เภสัชกร 5 นักกำรตลำด 5 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5
จำนวน 38 อัตรำ สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม โดยมีรำยละเอียดกำรรับสมัคร ดังนี้
1. สังกัดและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตาแหน่ง
1.1 เจ้ำหน้ำทีง่ ำนบริหำร 5 (1203) จำนวน 1 อัตรำ
สังกัด กองบริหำรกำรผลิต
ฝ่ำยผลิตยำ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรวบรวมข้อมูล ควำมต้องกำรยำ,
WIP, Stock เทียบกับ แผนผลิตจริง กำหนดแผนผลิต
วำงแผนและประเมินผลผลิต ประสำนงำนกับหน่วยงำน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปตำมแผน
ประสำนงำนเกี่ ยวกับกำรผลิตยำใหม่ และปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.2 เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5 (0065) จำนวน 1 อัตรำ - ปฏิบั ติง ำนด้ำนจัดท ำ WI ส่ว นกลำงในฝ่ำยผลิตยำ
สังกัด แผนกพัฒนำระบบผลิต
และทบทวนจัดท ำ FM ส่วนกลำง จดบันทึก รำยงำน
กองบริหำรกำรผลิต
กำรประชุม ยำใหม่ นัดหมำย ติดตำม รวบรวมควำม
ฝ่ำยผลิตยำ
ต้องกำรอุปกรณ์ จัดท ำแผนรำยปี ผลิตสื่ออบรมด้ำน
กำรทำควำมสะอำดในฝ่ำยผลิตยำ และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.3 เจ้ำหน้ำทีง่ ำนบริหำร 5 (1631) จำนวน 1 อัตรำ - ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรวบรวมข้อมูล ควำมต้องกำรยำ,
สังกัด แผนกแผนงำนกำรผลิต
WIP, Stock เทียบกับ แผนผลิตจริง กำหนดแผนผลิต
กองบริหำรกำรผลิต
วำงแผนและประเมินผลผลิต ประสำนงำนกับหน่วยงำน
ฝ่ำยผลิตยำ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปตำมแผน
ประสำนงำนเกี่ ยวกับกำรผลิตยำใหม่ และปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.4 เภสัชกร 5 (2486) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิ บัติห น้ำ ที่ ในงำนด้ำ นกำรผลิต วั คซีน กำรบรรจุ
สังกัด ฝ่ำยชีววัตถุ ปฏิบัติงำนที่โรงงำนผลิตวัคซีนป้องกัน วัคซีน (Mix-Filling and Packaging) กำรบรรจุหีบห่อ
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ผลิตภัณ ฑ์ ยำ ยำปรำศจำกเชื้ อ ชีววั ตถุ ควบคุม ดูแ ล
กระบวนกำรผลิตให้เ ป็นไปตำมหลัก มำตรฐำน GMP
(Good Manufacturing Practice) และปฏิบัติง ำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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-2ตาแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.5 เภสัชกร 5 (2487) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติหน้ำที่ในงำนด้ำนกำรควบคุมวัตถุดิบและบรรจุ
สังกัด ฝ่ำยชีววัตถุ ปฏิบัติงำนที่โรงงำนผลิตวัคซีนป้องกัน ภัณฑ์ ดูแลกำรตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผล งำนตรวจ
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
สอบควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์ งำนตรวจสอบควำม
คงตัวของวั คซีน จัดเตรียมสำรมำตรฐำน และเป็น ผู้
ประสำนงำนกำรสอบเทียบเครื่องมือวัด และปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.6 เภสัชกร 5 (2495)(2481) จำนวน 2 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพผลิตภัณฑ์ กำรประกัน
สังกัด ฝ่ำยชีววัตถุ ปฏิบัติงำนที่โรงงำนผลิตวัคซีนป้องกัน คุณภำพของยำ เวชภัณฑ์ ชีววัตถุและพัฒนำ ติดตำมให้
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ระบบดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำน GMP
พิจำรณำรับรองแหล่งวัตถุดิบ ดำเนินกำร เกี่ยวกับกำร
อนุมัติยำสำเร็จรูปออกจำหน่ำย (Release For Sale)
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.7 เภสัชกร 5 (2501)(2512) จำนวน 2 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเกี่ยวกับระบบคุณภำพ
สังกัด ฝ่ำยชีววัตถุ ปฏิบัติงำนที่โรงงำนผลิตวัคซีนป้องกัน ทะเบียนยำ ทบทวนข้อมูลนำเสนออนุมัติผลิตภัณฑ์กอ่ น
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ส่งตัวอย่ำงวัคซีน เพื่อออกหนังสือรับรองรุ่นกำรผลิต ขึ้น
ทะเบียนยำ ดำเนินกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย
จำกกำรใช้วัคซีน (Pharmacovigilance) และงำนสิทธิบัตร
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.8 เภสัชกร 5 (2506) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมคุณภำพทำงฟิสิกส์และเคมี
สังกัด ฝ่ำยชีววัตถุ ปฏิบัติงำนที่โรงงำนผลิตวัคซีนป้องกัน ดูแลกำรตรวจวิเครำะห์ และรำยงำนผล งำนตรวจสอบ
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์ งำนตรวจสอบควำมคงตัว
ของวัคซีน กำรจัดเตรียมสำรมำตรฐำนและเป็นผู้ประสำน
งำนกำรสอบเทียบเครื่องมือวัด และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.9 นักกำรตลำด 5 (0279)(0517) จำนวน 2 อัตรำ
- ปฏิบัติง ำนด้ำนกำรเยี่ยมเยียนลูก ค้ำโรงพยำบำลใน
สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล
เขต กทม.และกลุ่มงำนระดับนโยบำย สำมำรถให้ข้อมูล
กองกำรขำยภำครัฐ
ของผลิตภัณฑ์ ข่ำวสำรองค์ก ำรเภสัชกรรม ตลอดจน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
วิชำกำรต่ำงๆ ให้แก่ลูกค้ำ ติดต่อลูกค้ำในกำรเสนอรำคำ
รับใบสั่งซื้อ รวมทั้งเข้ำร่วมประกวดรำคำในเขตที่ได้รับ
มอบหมำย และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.10 นักกำรตลำด 5 (0681)(1183) จำนวน 2 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเยี่ยมเยียนลูกค้ำโรงพยำบำล
สังกัด แผนกกำรขำยเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเขตภำคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ ติดต่อลู กค้ำในกำร
กองกำรขำยภำครัฐ
เสนอรำคำ รับใบสั่งซื้อ รวมทั้งเข้ำร่วมประกวดรำคำใน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
เขตที่ ได้รับ มอบหมำย ส ำรวจภำวะตลำด และควำม
ต้องกำรของตลำด ให้บริกำรในด้ำนกำรแลกเปลี่ยนคืน
ยำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
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1.11 นักกำรตลำด 5 (1000) จำนวน 1 อัตรำ
สังกัด แผนกกำรขำยเขตภำคกลำงและภำคตะวันออก
กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเยี่ยมเยียนลูกค้ำโรงพยำบำล
ในเขตภำคกลำงและภำคตะวันออก ติดต่อลูกค้ำในกำร
เสนอรำคำ รับใบสั่งซื้อ รวมทั้งเข้ำร่วมประกวดรำคำใน
เขตที่ ได้รับ มอบหมำย ส ำรวจภำวะตลำด และควำม
ต้องกำรของตลำด ให้บริกำรในด้ำนกำรแลกเปลี่ยนคืน
ยำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.12 นักกำรตลำด 5 (0422) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติหน้ำที่ Sale Supervisor มีหน้ำที่ดูแลกลุ่มลูกค้ำ
สังกัด แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค ในเขตปริมณฑลและต่ำงจังหวัดโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กองกำรขำยภำคเอกชน
กำรรับ คำสั่ง ซื้อ ติดตำมกำรสั่ง ซื้อและประสำนงำน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
ระหว่ำงลูกค้ำกับองค์กำรเภสัชกรรม รวมทั้งกำรดำเนิน
กำรแลกเปลี่ยนคืนยำให้กั บลูก ค้ำในเขตที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.13 นักกำรตลำด 5 (0473) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำม วิเครำะห์ พัฒ นำระบบ
สังกัด กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ กำรติ ดตำม กำรตอบข้ อร้องเรีย นของลูก ค้ำ จัดท ำ
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
รำยงำนผลกำรรับ กำรวิ เ ครำะห์ ข้อ ร้องเรี ยน และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.14 เภสัชกร 5 (1893) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมกำรจำหน่ำย กำรให้ควำมรู้
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน
และคำแนะนำในกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ ดูแลกำรเบิก ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
จ่ ำ ย กำรควบคุ ม กำรเก็ บ รั ก ษำยำและเวชภั ณ ฑ์
ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ และปฏิบัติง ำนอื่นๆ ที่ เ กี่ ยวข้องตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย
1.15 เภสัชกร 5 (1035) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมกำรจำหน่ำย กำรให้ควำมรู้
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน
และคำแนะนำในกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ ดูแลกำรเบิก ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
จ่ ำ ย กำรควบคุ ม กำรเก็ บ รั ก ษำยำและเวชภั ณ ฑ์
ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ และปฏิบัติง ำนอื่นๆ ที่ เ กี่ ยวข้องตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย
1.16 เภสัชกร 5 (0899) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบั ติ ง ำนด้ ำ นกำรตรวจรับ รองควำมถู ก ต้ อ งของ
สังกัด แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต
กระบวนกำรให้ เ ป็น ไปตำมระบบมำตรฐำนคุ ณภำพ
กองมำตรฐำนกำรผลิต
รับผิดชอบงำนทดสอบคุณภำพทำงเคมีของยำ เช่น ยำ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
ทดลองแหล่ง วัตถุดิบ ใหม่และยำที่มีก ำรเปลี่ยนแปลง
กระบวนกำรผลิ ต เป็ น ต้ น และปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
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1.17 เภสัชกร 5 (0827) จำนวน 1 อัตรำ
สังกัด แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 2
กองมำตรฐำนวัตถุดิบ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
1.18 เภสัชกร 5 (0999) จำนวน 1 อัตรำ
สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1
กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
1.19 เภสัชกร 5 (1942) (2209) จำนวน 2 อัตรำ
สังกัด กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ

1.20 เภสัชกร 5 (1390) จำนวน 1 อัตรำ
สังกัด กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ

1.21 เภสัชกร 5 (1357)(1387) จำนวน 2 อัตรำ
สังกัด โรงงำนผลิตยำรังสิต 1

1.22 เภสัชกร 5 (1143)(1185) จำนวน 2 อัตรำ
สังกัด โรงงำนผลิตยำรังสิต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบเอกลักษณ์วัตถุดิบด้วย
วิธีทำงเคมีและเครื่องมือวิทยำศำสตร์ ตรวจวิเครำะห์หำ
ปริมำณสำรด้วย HPLC GC UV-Spectrophotometer
ตรวจวัดควำมหนืดของวัตถุดิบด้วย Viscometer แบบ
ต่ำงๆ ดูแลและควบคุมกำรสุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบและปฏิบัติ
งำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบั ติ ง ำนด้ ำ นกำรตรวจรับ รองควำมถู ก ต้ อ งของ
กระบวนกำร Process Validation, Cleaning Validation,
Equipment qualification ให้เป็นไปตำมระบบมำตรฐำน
คุณภำพ งำนเอกสำรตรวจรั บ รองควำมถู ก ต้ องของ
กระบวนกำร งำนทดสอบ คุณภำพทำงเคมีของยำ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติง ำนด้ำนกำรตรวจสอบเอกสำรและข้อมู ล ที่
เกี่ยวข้องกับกำรผลิตยำ กำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์
จัดท ำสรุป รำยงำนด้ำนคุณภำพ Product Quality
Review (PQR) ให้ส อดคล้องตำมข้อก ำหนด GMP
PIC/sวิ เ ครำะห์ แ ละประเมิ น ปั ญ หำด้ ำ นคุ ณ ภำพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ำ และปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ๆ ตำมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
- ปฏิ บั ติ ง ำนเกี่ ย วกั บ ระบบกำรตรวจสอบตนเอง
ประสำนงำนและจัดทำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจ
ประเมิ น เพื่อ ให้ไ ด้รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนกำรผลิ ต
ร่วมทีม ตรวจประเมิน GMP โรงงำนผลิตยำภำยนอก
สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ด้ ำ น GMP และปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำนกับบริษัทที่ปรึกษำ
เพื่อให้กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโครงกำร
ก่ อ สร้ ำ งโรงงำนผลิ ต ยำรั ง สิ ตระยะที่ 2 เป็น ไปตำม
สัญ ญำและแผนงำนที่ ก ำหนด ตรวจสอบเอกสำร ให้
ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติง ำนด้ำนกำรพัฒ นำระบบคุณภำพและกำร
ควบคุ ม คุ ณ ภำพ เพื่ อ รองรั บ กำรด ำเนิ น กำรในกำร
ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตยำรังสิตระยะที่ 2 และปฏิบัติงำน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
/1.23 เภสัชกร 5 .....

-5ตาแหน่ง
1.23 เภสัชกร 5 (1388) จำนวน 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนผลิต 3
กองกำรผลิต
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมกำรผลิตในทุกกระบวนกำร
ให้มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน GMP และปฏิบัติ
งำนด้ำนเอกสำรคุณภำพต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต
รวมทั้งควบคุมกำรร่วมปฏิบัติงำนด้ำนกำรบำรุงรักษำ
เครื่องจักรกลกำรผลิตและเครื่องจักรสนับสนุนกำรผลิต
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.24 เภสัชกร 5 (1794) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมดูแลกำรรับ กำรจัด กำรเก็บ
สังกัด แผนกงำนคลังสำรองยำสำเร็จรูป
และกำรจ่ำยยำสำเร็จรูป ในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตำม
กองกำรคลังสำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
มำตรฐำน GMP ประสำนงำนกับ หน่วยงำนทั้ งในและ
นอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
จัดทำเอกสำรคุณภำพต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
1.25 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 (0135) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรตรวจรั บ จั ด เก็ บ สุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง
สังกัด แผนกงำนคลังสำรองวัตถุดิบ กองกำรคลังสำรอง กำรควบคุมดูแลกำรชั่ง -จ่ำย รวมถึงจัดหำวัตถุดิบและ
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนกำรผลิต ดูแลกำรเก็บ
รักษำยำสำเร็จรูปให้เป็นไปตำมมำตรฐำน GMP และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.26 เภสัชกร 5 (0614) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทบทวน Validation Protocol
สังกัด แผนกงำนมำตรฐำนระบบผลิต
ติดตำมผลกำรแก้ไขและป้องกัน (CAPA) จำกกำรตรวจ
กองมำตรฐำนกำรผลิต
ประเมิ นทั้งภำยในและภำยนอก จัดเตรียม และ/หรือ
กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ทบทวนเอกสำรที่ เกี่ ยวข้องกับ กระบวนกำรผลิตและ
กำรควบคุมคุณภำพก่อนกำรอนุมัติใช้ และปฏิบัติงำน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.27 เภสัชกร 5 (2006) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรทบทวนเอกสำรบันทึกกำรผลิตและ
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1
ข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุน่ กำรผลิต
กองบริหำรระบบคุณภำพ
ติดตำมผลกำรแก้ไขและป้องกัน (CAPA) จำกกำรตรวจ
กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต1
ประเมินทั้งภำยในและภำยนอก ตรวจสอบกระบวนกำร
ผลิต ยำที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยและบั นทึ ก ผลกำรติด ตำม
ประจำวัน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.28 เภสัชกร 5 (2453) จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรทบทวน Qualification Protocol
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนกำรผลิตทุกระบบ
กองบริหำรระบบคุณภำพ
เช่น HVAC System, Purified Water System,
กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต1
Compressed Air, Equipment and Laboratory
Instruments เพื่อให้ส อดคล้องกั บ มำตรฐำน GMP
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

/1.29 เจ้ำหน้ำที่พสั ดุ 5 .....

-6ตาแหน่ง
1.29 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 (1079) จำนวน 1 อัตรำ
สังกัด แผนกสำรองวัตถุดิบ 2
กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
1.30 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 (1466) จำนวน 1 อัตรำ
สังกัด แผนกสำรองวัตถุดิบ 3
กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์

1.31 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 (0872) จำนวน 1 อัตรำ
สังกัด กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมกำรเบิก จ่ำยวัตถุดิบในกำร
ผลิตยำน้ำ ยำครีม ดูแลจัดเก็ บ วัตถุดิบ ให้เ ป็นไปตำม
ข้อกำหนด GMP ควบคุมดูแลกำรใช้ระบบ MES ในกำร
รับ จ่ำยวัตถุดิบในคลัง เพื่อรองรับกำรนำระบบ ERP
มำใช้ในอนำคต และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมกำรจ่ำยยำเสพติด จัดท ำ
บั ญ ชี ร ำยงำนส่ ง กองควบคุ ม ยำเสพติ ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ดูแลวัตถุดิบเครื่องสำอำง
ตรวจสอบ Retest Date และ Expiry Date ของ
วัตถุดิบต่ำงๆ ควบคุมดูแลกำรใช้ระบบ MES ในกำรรับ
จ่ำยวัตถุดิบในคลัง เพื่อรองรับกำรนำระบบ ERP มำใช้
ในอนำคต และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
- ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรจั ด ซื้ อ จั ด หำวั ต ถุ ดิ บ ตำมแผน
ส ำรองวัต ถุดิบ ตำมตำมรำคำตลำด และแหล่ง ผลิ ต
วัตถุดิ บ ประสำนงำนกั บ หน่ว ยงำนที่ เ กี่ ยวข้อง และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

2. อัตราเงินเดือน
- วุฒิเภสัชศำสตรบัณฑิต อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุ 18,900 บำท
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 อำยุ
ไม่เกิน 35 ปี
3.2 เพศ
ไม่จำกัดเพศ
3.3 วุฒิกำรศึกษำ เภสัชศำสตรบัณฑิต
3.4 ตำแหน่งที่ 1.1-1.3 สำมำรถปฏิบัติงำนช่วงเวลำกลำงคืนได้
ตำแหน่งที่ 1.4-1.8 สำมำรถปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี,
องค์กำรเภสัชกรรม สำขำมหำวิทยำลัยศิลปำกร จ.นครปฐมได้
ตำแหน่งที่ 1.21-1.28 สำมำรถปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม (ธัญบุรี) ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธำนีได้
4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
4.1 ปริญญำบัตรหรือใบรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ และระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript)
4.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
4.3 หลักฐำนผ่ำนกำรตรวจเลือกทหำร (เฉพำะผู้สมัครเพศชำย) เช่น สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น
/4.4 รูปถ่ำยหน้ำตรง .....

-74.4 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.5 หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรทำงำน เป็นต้น
เอกสำรหลักฐำนทีใ่ ช้ในกำรสมัครสอบทุกชนิดต้องนำต้นฉบับจริงมำแสดงพร้อมสำเนำ อย่ำงละ 1 ชุด
5. สถานที่ และวันเวลารับสมัคร
ติดต่อ สมั ครเข้ำรับ กำรคัดเลือกได้ที่ แผนกงำนบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
องค์กำรเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร ตั้ง แต่วันที่
3 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ระหว่ำงเวลำ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดรำชกำร ขอทรำบ
รำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมำยเลข 02-203-8153
6. กาหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 15.00 น. บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม
และทำงเวปไซค์ www.gpo.or.th
7. การคัดเลือก
7.1 สัมภำษณ์
ภำยหลังจำกกำรประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
7.2 ทดสอบปฏิบัติงำน ภำยหลังจำกกำรประกำศผลกำรสัมภำษณ์แล้ว
8. หมายเหตุ
8.1 กำรประกำศรับสมัครครั้งนี้ องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรยกเลิกไม่ว่ำจะมีกำรสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตำม
8.2 กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำ ผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐำนไม่ตรงกับที่แจ้งไว้
ในใบสมัคร องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที
8.3 ถ้ำองค์ก ำรเภสัชกรรม หรือหน่วยงำนใดๆ จะต้องย้ำยไปปฏิบัติงำนสถำนที่อื่น ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและจ้ำงเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำง จะต้องตกลงยินยอมทำสัญญำผูกพันที่จะย้ำยไปทำงำนในสถำนที่ใหม่
โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก
8.4 เนื่ อ งจำกองค์ ก ำรเภสั ช กรรมเป็ น สถำนที่ ผ ลิ ต ยำตำมมำตรฐำน GMP และตำมประกำศ
องค์ก ำรเภสัชกรรม ก ำหนดให้โ รงงำนผลิตยำเป็นเขตปลอดบุห รี่ ดัง นั้น องค์ก ำรเภสัชกรรม จึง สงวนสิท ธิ์
ไม่พิจำรณำผู้ที่สูบบุหรี่ หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่
หรือยำเสพติด องค์กำรเภสัชกรรมจะพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที
ประกำศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559

(นำยนิพนธ์ อัตนวำนิช)
รองผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม

