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ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลกูจ้ำง 

 สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม  
 

 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในต าแหน่ง นักการตลาด 5 และ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 จ านวน 5 อัตรา และจ้างเป็น
ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
 

ต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1.1 นักกำรตลำด 5 (0279)(0559)(2101)   
       จ านวน 3 อัตรา 
    สังกัด  แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล 
     กองการขายภาครัฐ 
             ฝ่ายการตลาดและการขาย 

- ปฏิบัติงานด้านการเยี่ยมลูกค้าโรงพยาบาลในเขต 
กทม. และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ องค์การเภสัช
กรรม เสนอราคา รับใบสั่งซื้อ ส ารวจ สภาวะตลาด
ให้ บ ริ ก า ร ใน ด้ า น ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น คื น ย า              
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

1.2 นักกำรตลำด 5 (0542) จ านวน 1 อัตรา 
    สังกัด  แผนกบริหารการขายภาคเอกชน 
     กองการขายภาคเอกชน 
             ฝ่ายการตลาดและการขาย 

- ปฏิบั ติ งานด้ านการแนะน าผลิ ตภัณ ฑ์  สร้ าง
ความสัมพันธ์และช่วยแก้ปัญหาระหว่างลูกค้ากับ
องค์การเภสัชกรรม ให้ข้อมูลผลิ ตภัณฑ์  ข้อมูล
วิชาการ ออกบูธแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์การ
เภสั ชกรรม  และปฏิ บั ติ งาน อ่ืนๆ  ตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย   

1.3 เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 5 (1962) จ านวน 1 อัตรา 
     สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถดิุบ 
             กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ 
     ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบตามข้อบังคับ
องค์การเภสัชกรรม จัดท า ASL แก้ไขและทบทวน 
ASL ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือตอบ CAPA 
จั ด ท า  Manufacturer, Vendor, MPN ใน ระบ บ 
SAP และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ลูกจ้ำงประจ ำ 
1.4 ลูกจ้ำงประจ ำ (52871)(52708) จ านวน 2 อัตรา 
    สังกัด  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม 
             สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยา
เตรียม รวมถึงพัฒนายารูปแบบใหม่ เวชส าอาง และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยสารสกัดหรือส่วนประกอบ
ของพืชกัญชาและกัญชง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลใน
การยื่นขอขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์และ
ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. อัตรำเงินเดือน 
 

- วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท 
 

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
  

 3.1  อายุ  ไม่เกิน 35 ปี 
 3.2  เพศ  ไม่จ ากัดเพศ 
 3.3  วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต 
 

4. เอกสารการสมัคร ต้องยื่นเอกสำรครบถ้วน  ดังนี้ 
 

 4.1 ใบสมัครงาน  (ใบสมัครงานอยู่แนบท้ายประกาศฯ) 
                4.2 ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 4.3 หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น 
 4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน เป็นต้น 
  

5. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruitgpo.hr@gmail.com 
ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ 
www.facebook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155  
 

6.  ก ำหนดวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 

 องค์การเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565                
เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th   
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7.  กำรคัดเลือก 
 

 7.1 สัมภาษณ์ ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 7.2 ทดสอบปฏิบัติงาน    ภายหลังจากการประกาศผลการสัมภาษณ์ 
 
8.  หมำยเหตุ 
 

 8.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการคัดเลือก
แล้วหรือไม่ก็ตาม 
 8.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับ
ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลิกจ้างทันท ี 
 8.3 ถ้าองค์การเภสัชกรรม หรือหน่วยงานใดๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่ อ่ืน ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างประจ า จะต้องตกลงยินยอมท าสัญญาผูกพันที่จะย้ายไปท างานในสถานที่ใหม่              
โดยไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ    
 8.4 เนื่ องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นสถานที่ ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP ตามประกาศ              
องค์การเภสัชกรรม ก าหนดให้โรงงานผลิตยาเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิ์ ไม่
พิจารณาผู้ที่สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่หรือ   
ยาเสพติด องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลิกจ้าง 
 
 

                                                       ประกาศ ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 
 

                                                                                     
 

                                                  (นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
                                                  รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

                                                  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
 
  
 










