
เงื่อนไขรายละเอียด 
การจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวแพทย์ 

 
1. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
     1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) และมีใบประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
 1.2 มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิด
ร้ายแรง 
 1.3 มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 
 1.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสาร ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา
ใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกคน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2. ขอบเขตรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 2.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ  
 2.2 ผู้รับจ้างจะต้องบริการจัดการและรับผิดชอบงาน ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและ
บริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ได้แก่ 
 2.2.1 ปฏิบัติงานในด้านการรักษาพยาบาลช้าง ดูแลช้างป่วยภายในสถาบันฯ 
 2.2.2 ช่วยเก็บตัวอย่าง จัดเก็บและแยกตัวอย่างตามหมวดหมู่ พร้อมลงรายละเอียดในฐานข้อมูล
ในด้านห้องปฏิบัติการ 
 2.2.3 ช่วยตรวจนับเช็คสต๊อกยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ 
 2.2.4 เก็บข้อมูล และช่วยงานฝ่ายพัฒนาสุขภาพช้าง ในเรื่องข้อมูลของช้างที่ออกให้บริการ 
 2.2.5 ช่วยงานออกปฏิบัติงาน ในการออกหน่วยรักษาพยาบาลในต่างจังหวัด 
 2.2.6 ช่วยงานวิจัยฯ ในด้านสุขภาพ และการจัดการเกี่ยวกับช้าง 
 2.2.7 ดูแลรับผิดชอบ เรื่องการตอบผลตรวจวินิจฉัยโรคของช้างป่วย 
 2.2.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
 2.3 ประสานงานในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียนต่าง ของทางราชการและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2.5 ผู้รับจ้างจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่               
ทุกจังหวัดตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
 2.6 ผู้รับจ้างจะต้องสามารถปฏิบัติงานโดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างลงนามรับรองการ
ปฏิบัติงาน (ผู้ว่าจ้างก าหนดแบบฟอร์มการลงบันทึกการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้าง) 
3. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 3.1  ผู้รับจ้างต้องพร้อมด าเนินงานตามที่ผู้จ้าง ณ สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดในวันและเวลาราชการ  
ตั้งแต่ 08.30 น. – 16.30 น. (หยุดพักปกติเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.) หรือปฏิบัติงานเป็น
ช่วงเวลาตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
 3.2 ในกรณีมีความจ าเป็นต้องให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานเกินกว่าเวลา 16.30 น. ของวันราชการ ผู้รับจ้าง
จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท ในวันหยุดราชการวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมงๆ ละ 
60 บาท โดยผู้ว่าจ้างจะต้องออกหนังสือรับรองให้ปฏิบัติงานเกินกว่าเวลา 
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4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใด 
 4.1 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ผู้ว่าจ้างจะ
จ่ายค่าตอบแทนดังนี ้
  4.1.1 กรณีเดินทางไป-กลับ (ไม่พักค้าง) และปฏิบัติงานเกิน 12 ชั่วโมง ผู้รับจ้าง จะได้รับ
เบี้ยเลี้ยง 1 วัน เป็นเงิน 240 บาท ถ้านับไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ได้รับเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน เป็น 
120 บาท  
  4.1.2 กรณีเดินทางจ าเป็นต้องพักค้าง  ผู้รับจ้างจะได้รับเบี้ยเลี้ยงดังนี้ 

ก. ค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราวันละ 240 บาท (ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน เศษ
ของวัน หากเกินกว่า 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน ถ้าไม่เกินหรือ 12 ชั่วโมงพอดีให้
ตัดทิ้ง) 

   ข. ค่าเช่าที่พักลักษณะจ่ายจริง (มีใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถานที่พัก) ให้เบิกได้ 
                                   เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 
    - กรณีพักคนเดียว ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน/คน 
    - กรณีพักคู่ ไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน 
   ค. ค่าเช่าที่พักลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา 800 บาท/วัน/คน 
(หมายเหตุ 1. อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก อ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเทศท่ัวไประดับปฏิบัติงาน 
    2. กรณีงบประมาณมีจ ากัดหน่วยงานสามารถก าหนดอัตราค่าที่พักทั้งลักษณะจ่ายจริงหรือลักษณะ
เหมาจ่ายตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้น) 
 
 4.2 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยรับมอบหมายให้ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์/หรือภารกิจเก่ียวกับการฝึกอบรม และการจัดงาน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนดังนี้ 
  4.2.1 กรณีเดินทางไป-กลับ (ไม่พักค้าง) และปฏิบัติงานเกิน 12 ชั่วโมง ผู้รับจ้าง จะได้รับ
เบี้ยเลี้ยง 1 วัน เป็นเงิน 240 บาท ถ้านับไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ได้รับเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน เป็น 
120 บาท  
  4.2.2 กรณีเดินทางจ าเป็นต้องพักค้าง  ผู้รับจ้าง จะได้รับเบี้ยเลี้ยงดังนี้ 

ก. ค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราวันละ 240 บาท (ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน เศษ
ของวัน หากเกินกว่า 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน ถ้าไม่เกินหรือ 12 ชั่วโมงพอดีให้
ตัดทิ้ง) 

   ข. ค่าเช่าที่พักลักษณะจ่ายจริง (มีใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถานที่พัก) ให้เบิกได้ 
                                   เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 
    - กรณีพักคนเดียว ไม่เกิน 1,200 บาท/วัน/คน 
    - กรณีพักคู่ ไม่เกิน 750 บาท/วัน/คน    
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(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 
    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 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน 
 5.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายในวันท าการแรกของงวดถัดไป พร้อมแนบเอกสารสารบันทึกการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวันของการปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ลงนามรับรองการปฏิบัติงาน
ทุกวัน 
 5.3 กรณีท่ีมีการปฏิบัติงานเกินกว่าเวลาที่จ้าง  ให้แนบเอกสารรับรองการปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้
ปฏิบัติงานเกินกว่าเวลาที่จ้างด้วย 
 
6. วงเงินในการจัดหา และระยะเวลาการจ้าง 
 6.1 ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 20,500 บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
 6.2 ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


