
 
ประกาศจังหวัดระยอง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล 
----------------------- 

  ด้วยจังหวัดระยอง   โดยสํานักงานปศสุัตว์จังหวัดระยอง   มีความประสงค์จะรับสมคัรบุคคลเพ่ือจ้าง
เหมาบริการงานด้านสัตวบาล  เพ่ือปฏิบัติงานใน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดระยอง 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  งานทีต่้องการจ้าง 
        1.1  ตําแหน่ง  จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล       

      1.2  จํานวน  1  อัตรา 
                1.3  รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี) 

  ๒. คณุสมบตัขิองผูร้บัจ้าง 
   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑) มีสญัชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
    (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๔) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2553 
    (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง   หรอื
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (๖) ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเ่ป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นสิ่งรังเกียจของสังคม  
    (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    หมายเหต ุ  ผูท้ี่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการท้องถิ่นและต้องนําใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2553  มาย่ืนด้วย 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จ้างเหมาบริการ 
         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง     ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศน้ี  (เอกสารหมายเลข  1) 

  ๓. การรบัสมัคร 
   ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานทีร่ับสมัคร 
          ใหผู้้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอใบสมัคร  และย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เลขที่ ๓๗  หมู่ที ่ ๓  ถนนกรอกยายชา  ตําบลเนินพระ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง     
ต้ังแต่วันที่   19  -  26   พฤศจิกายน  ๒๕61   ในวันและเวลาราชการ  
           ๓.๒ หลักฐานที่... 
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   ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมคัร 
        (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด  ๑  น้ิว  ถ่ายไว้ 
ไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  2  รปู    
        (๒)  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript  of 
Records)  ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างละ   1  ฉบับ   โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่    26   พฤศจิกายน  ๒๕61 
        (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ  ๑   ฉบับ  
        (๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคญัการสมรส   (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบ
เปลี่ยนช่ือ – นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
        (5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 
        (6) สําเนาหลักฐานทีแ่สดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น)  
หรือได้รับการยกเว้น  จํานวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
         ทั้งน้ี  สําเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมคัรเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  และ 
ลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก 
     จังหวัดระยอง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่  27  พฤศจิกายน  ๒๕61 
ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  และทางเว็บไซต์สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  http://pvlo-ray.dld.go.th   

  ๕. วิธีการคดัเลือก 
      โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ์

  ๖. เกณฑ์การตดัสิน 
      ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐   

  ๗. การประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก 
      จังหวัดระยอง  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนนสอบที่ได้  ณ  สํานักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง    และทางเว็บไซต์สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  http://pvlo-ray.dld.go.th    

    หมายเหตุ  :  จะจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณจากกรมปศุสัตว์แล้วเทา่น้ัน   

  ๘. การจัดทําสญัญาจ้างผูผ้า่นการคดัเลือก 
      ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดระยองกําหนด 

      ประกาศ  ณ  วันที่    19    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล 

1. คณุสมบตัขิองผู้รบัจ้าง 

  1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวบาล สาขาการเกษตรหรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องตามความ
เหมาะสม 
  1.2 อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบรบูิรณ์ 
  1.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
  1.4 สามารถออกต่างจังหวัดเพ่ือจัดเก็บข้อมูลได้   
  1.5 มสีุขภาพดี  สมบูรณ์แขง็แรง  มีความประพฤติดี  มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี  สุภาพเรียบร้อย 
และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง 
2. ขอบเขตการปฏบิตัิงานที่จ้างและลกัษณะของงาน 
  ๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และช่วยวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตาม
แผน/โครงการส่งเสริมปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร โครงการ
ส่งเสริมการทําปศุสัตว์อินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (นมโรงเรียน) โครงการบริหาร
จัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสนิค้าเกษตรที่สาํคัญ 
   ๒. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบภายในและภายนอกสํานักงาน ผลิตสําเนาเอกสารแจ้งเวียนและจัดเก็บ 
  ๓. เตรียมการและประสานงานเก่ียวข้องกับการประชุม ทั้งในการจัดเตรียมเอกสาร ขอ้มูลโครงการต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
  ๔. มีทักษะในการถ่ายทอดให้ความรู้ จัดเก็บ รวบรวม บันทึก และประมวลผลรวมทั้งให้บริการข้อมลู ตามท่ี
ได้รับมอบหมายและสรุปผลเพ่ือเป็นข้อมูลรายงานผลและในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

๕. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน/โครงการ และจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  

๖. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  
๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ระยะเวลาการจ้าง 

    ระยะเวลาการจ้าง  10  เดือน  ต้ังแต่วันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

4. การลงเวลาปฏบิตังิาน 
  การลงเวลาปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องมาถึงสถานที่ปฏิบัติงานและลงเวลาปฏิบัติงาน  ณ สํานักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด  ไม่เกินเวลา ๐๘.๓๐ น. เพ่ือปฏิบัติในหน้าที่ตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกําหนด และ 
ลงเวลากลับได้ต้ังแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันทําการ ตามแบบฟอร์มที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําหนด 

5. รายละเอียดทีต่้องส่งมอบ 
5.1 ปฏิบัติงานตามข้อ 2 (ตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่จ้าง) ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ผู้ว่าจ้าง 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกําหนด 
๘.๒ ทุกสิ้นเดือนจัดทํารายละเอียดการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ชุด พร้อมหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุงานจ้าง 
6. การจ่ายค่าจ้าง 
   การจ่ายค่าจ้างจะจ่ายทั้งหมด ทุกสิ้นเดือน หลังจากผู้รับจา้งปฏิบัติตามข้อ 5.๑-5.๒ แล้ว 
ตามท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยตามสัญญา 
 
            /ค่าปรับ... 
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7. ค่าปรบั 
  กรณีค่าปรับทีผู่้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันทําการที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างน้ี และก่อให้เกิดความเสียหายโดยที่
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาจ้าง   ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับอันเกิดจากการไม่มาปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น
จํานวนเงิน ดังน้ี 

 7.๑ กรณีไมม่าปฏิบัติงานตามกําหนดในสญัญา ให้หักค่าปรับเป็นรายวัน ตามจํานวนเงินที่จ้างตาม
สัญญา และกรณีที่ผู้รับจ้าง มาปฏิบัติงานสายกว่าเวลาหรือกลับก่อนเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อ  
  7.๑.๑ ใหค้่าปรับเป็นรายช่ัวโมง ตามจํานวนเงินที่จ้างตามสัญญา ดังน้ี 

ลําดับ ค่าจ้าง/งวด ค่าจ้าง/เดือน ค่าปรับ/ต่อวัน ค่าปรับ/ช่ัวโมง 
๑. ๑๐,๐๐๐  บาท ๑๐,๐๐๐ บาท ๓๓๔ บาท ๔๗ บาท 

หมายเหตุ  ส่วนเกินของแต่ละช่ัวโมงคิดค่าปรับเป็น ๑ ช่ัวโมง 
  7.๒ กรณทีี่มีเหตุจําเป็นที่จ้างเหมาะจะต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามท่ีผู้รับจ้างมอบหมาย
ในช่วงระหว่างเวลาต้องลงบันทึกลายน้ิวมือเข้า-ออกการปฏิบัติงาน จะต้องมีหนังสือการขออนุมัติ 
ให้จ้างเหมาเอกชนไปปฏิบัติงานน้ัน และจะต้องมีบันทึกรับรองการปฏิบัติงานนอกสถานที่จากหัวหน้างานที่
รับผิดชอบ 
   7.๓ กรณีเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตก อุบัติเหตุ นํ้าท่วมฯลฯ ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้พิจารณา
เป็นกรณีไป โดยไม่หักค่าปรับในเวลาดังกล่าว 
8. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
   8.1 ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์จะยกเลิกการจ้าง 
   ๑. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานครบ ๑ เดือน นับถัดจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา หากไม่ครบ
กําหนด ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการริบหลกัประกันสัญญา 
  ๒. ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่น้อยกว่า     ๕ วันทําการ เว้นแต่ผู้
ว่าจ้างเห็นสมควรและผู้ว่าจา้งได้อนุญาตให้ยกเลิกการจ้างได้ มิฉะน้ันผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
  ๓. ในแต่ละเดือน ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานเกิน ๗ วันทําการ จะทบทวนการจ้างปฏิบัติงานและ
ยกเลิกสัญญาจา้ง 
 8.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีหลักประกันสัญญา จํานวนร้อยละ  ๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เช่น เงินสด พันธบัตร
รัฐบาล หนังสอืค้ําประกันสัญญา 

 


