
 
เงื่อนไขรายละเอียด 

การจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวแพทย์ 
 
1. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
     1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำสัตวแพทย์ศำสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) และมีใบประกอบ
วิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
 1.2 มีสุขภำพดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีควำมประพฤติดี สุภำพ เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิด
ร้ำยแรง 
 1.3 มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 20 ปี บริบูรณ์ 
 1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งเอกสำร ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำ
ใบประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง พร้อมรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน 1 รูป 
ให้ผู้ว่ำจ้ำงเก็บไว้เป็นหลักฐำนทุกคน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
2. ขอบเขตรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 2.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนที่สถำบันวิจัยและบริกำรสุขภำพช้ำงแห่งชำติ  
 2.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องบริกำรจัดกำรและรับผิดชอบงำน ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของสถำบันวิจัยและ
บริกำรสุขภำพช้ำงแห่งชำติ ได้แก่ 
 2.2.1 ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรรักษำพยำบำลช้ำง ดูแลช้ำงป่วยภำยในสถำบันฯ 
 2.2.2 ช่วยเก็บตัวอย่ำง จัดเก็บและแยกตัวอย่ำงตำมหมวดหมู่ พร้อมลงรำยละเอียดในฐำนข้อมูล
ในด้ำนห้องปฏิบัติกำร 
 2.2.3 ช่วยตรวจนับเช็คสต๊อกยำ เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยำศำสตร์ของสถำบันฯ 
 2.2.4 เก็บข้อมูล และช่วยงำนฝ่ำยพัฒนำสุขภำพช้ำง ในเรื่องข้อมูลของช้ำงที่ออกให้บริกำร 
 2.2.5 ช่วยงำนออกปฏิบัติงำน ในกำรออกหน่วยรักษำพยำบำลในต่ำงจังหวัด 
 2.2.6 ช่วยงำนวิจัยฯ ในด้ำนสุขภำพ และกำรจัดกำรเกี่ยวกับช้ำง 
 2.2.7 ดูแลรับผิดชอบ เรื่องกำรตอบผลตรวจวินิจฉัยโรคของช้ำงป่วย 
 2.2.8 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำย 
 2.3 ประสำนงำนในกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนภำยใต้กฎระเบียนต่ำง ของทำงรำชกำรและกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในวันหยุดรำชกำรและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ทุกสถำนที่               
ทุกจังหวัดตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
 2.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องสำมำรถปฏิบัติงำนโดยมีเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำงลงนำมรับรองกำร
ปฏิบัติงำน (ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดแบบฟอร์มกำรลงบันทึกกำรปฏิบัติงำนให้ผู้รับจ้ำง) 
3. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 3.1  ผู้รับจ้ำงต้องพร้อมด ำเนินงำนตำมที่ผู้จ้ำง ณ สถำนที่ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดในวันและเวลำรำชกำร  
ตั้งแต่ 08.30 น. – 16.30 น. (หยุดพักปกติเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 13.00 น.) หรือปฏิบัติงำนเป็นช่วงเวลำ
ตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด 
 3.2 ในกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนเกินกว่ำเวลำ 16.30 น. ของวันรำชกำร ผู้รับจ้ำง
จะได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บำท ในวันหยุดรำชกำรวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมงๆ ละ 
60 บำท โดยผู้ว่ำจ้ำงจะต้องออกหนังสือรับรองให้ปฏิบัติงำนเกินกว่ำเวลำ 
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4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใด 
 4.1 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดตำมภำรกิจปกติของหน่วยงำน ผู้ว่ำจ้ำงจะ
จ่ำยค่ำตอบแทนดังนี้ 
  4.1.1 กรณีเดินทำงไป-กลับ (ไม่พักค้ำง) และปฏิบัติงำนเกิน 12 ชั่วโมง ผู้รับจ้ำง จะได้รับ
เบี้ยเลี้ยง 1 วัน เป็นเงิน 240 บำท ถ้ำนับไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ได้รับเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน เป็น 
120 บำท  
  4.1.2 กรณีเดินทำงจ ำเป็นต้องพักค้ำง  ผู้รับจ้ำงจะได้รับเบี้ยเลี้ยงดังนี้ 

ก. ค่ำเบี้ยเลี้ยงในอัตรำวันละ 240 บำท (ปฏิบัติงำน 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน เศษ
ของวัน หำกเกินกว่ำ 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน ถ้ำไม่เกินหรือ 12 ชั่วโมงพอดีให้
ตัดทิ้ง) 

   ข. ค่ำเช่ำที่พักลักษณะจ่ำยจริง (มีใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถำนที่พัก) ให้เบิกได้ 
                                   เท่ำท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกินอัตรำ ดังนี้ 
    - กรณีพักคนเดียว ไม่เกิน 1,500 บำท/วัน/คน 
    - กรณีพักคู่ ไม่เกิน 850 บำท/วัน/คน 
   ค. ค่ำเช่ำที่พักลักษณะเหมำจ่ำย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรำ 800 บำท/วัน/คน 
(หมายเหตุ 1. อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก อ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเทศท่ัวไประดับปฏิบัติงาน 
    2. กรณีงบประมาณมีจ ากัดหน่วยงานสามารถก าหนดอัตราค่าที่พักทั้งลักษณะจ่ายจริงหรือลักษณะ
เหมาจ่ายตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้น) 
 
 4.2 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด โดยรับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค/์หรือภำรกิจเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม และกำรจัดงำน ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำตอบแทนดังนี้ 
  4.2.1 กรณีเดินทำงไป-กลับ (ไม่พักค้ำง) และปฏิบัติงำนเกิน 12 ชั่วโมง ผู้รับจ้ำง จะได้รับ
เบี้ยเลี้ยง 1 วัน เป็นเงิน 240 บำท ถ้ำนับไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ได้รับเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน เป็น 
120 บำท  
  4.2.2 กรณีเดินทำงจ ำเป็นต้องพักค้ำง  ผู้รับจ้ำง จะได้รับเบี้ยเลี้ยงดังนี้ 

ก. ค่ำเบี้ยเลี้ยงในอัตรำวันละ 240 บำท (ปฏิบัติงำน 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน เศษ
ของวัน หำกเกินกว่ำ 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน ถ้ำไม่เกินหรือ 12 ชั่วโมงพอดีให้
ตัดทิ้ง) 

   ข. ค่ำเช่ำที่พักลักษณะจ่ำยจริง (มีใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถำนที่ พัก) ให้เบิกได้ 
                                   เท่ำท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกินอัตรำ ดังนี้ 
    - กรณีพักคนเดียว ไม่เกิน 1,200 บำท/วัน/คน 
    - กรณีพักคู่ ไม่เกิน 750 บำท/วัน/คน 
    
(หมายเหตุ 1. อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก อ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเทศท่ัวไประดับปฏิบัติงาน 
    2. อัตราค่าเช่าที่พัก อ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
    3. กรณีงบประมาณมีจ ากัดหน่วยงานสามารถก าหนดอัตราค่าที่พักทั้งลักษณะจ่ายจริงหรือลักษณะ
เหมาจ่ายตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
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    4. กรณีผู้รับจ้าง ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งหน่วยงานของผู้
ว่าจ้างเป็นผู้จัด ค่าใช้จ่ายระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายจากโครงการฯ ทั้งนี้ 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. 2524 ข้อ 18 หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1004/ว 509 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2525 ก าหนดให้เป็นอ านาจปลัดกระทรวง อนุมัติให้จัดการฝึกอบรมกรณีมีบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม) 
 
5. ระยะเวลาและเอกสารประกอบการส่งมอบงาน 
 5.1 ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน 
 5.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนภำยในวันท ำกำรแรกของงวดถัดไป พร้อมแนบเอกสำรสำรบันทึกกำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละวันของกำรปฏิบัติงำนในเดือนนั้นๆ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ ำจ้ำง ลงนำมรับรองกำรปฏิบัติงำน
ทุกวัน 
 5.3 กรณีที่มีกำรปฏิบัติงำนเกินกว่ำเวลำที่จ้ำง  ให้แนบเอกสำรรับรองกำรปฏิบัติงำนที่ผู้ว่ำจ้ำงแจ้งให้
ปฏิบัติงำนเกินกว่ำเวลำที่จ้ำงด้วย 
 
6. วงเงินในการจัดหา และระยะเวลาการจ้าง 
 6.1 ผู้รับจ้ำงจะได้รับค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือนๆ ละ 20,500 บำท (สองหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน) 
 6.2 ระยะเวลำกำรจ้ำง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


