
 
                                                 
                                                    ประกาศกรมปศุสัตว 

                               เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

                                               ................................................... 

  ดวยสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว ประสงคจะรับสมัครบุคคล

เพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงาน

ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจาง ของพนักงาน

ราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะ

งานและ คุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

- ตําแหนง นายสัตวแพทย                จํานวน ๒๔ อัตรา  

รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

                  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป 

๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

  ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจาหนาท่ี  

ในพรรคการเมือง 

  ๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม 

  ๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ 

 หมายเหตุ   ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางสวน

ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน 

และตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับท่ี ๓ 

มายื่นดวย 
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 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

                               ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

แนบทายประกาศนี ้

๓. การรับสมัคร 

๓.๑ วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ใหผูประสงคจะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site : http://certify.dld.go.th 

หัวขอรับสมัครงาน สพส. – หัวขอรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครดวยตัวเองไดท่ี  ฝายบริหารท่ัวไป  สํานักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  ชั้น ๓ ตึกวิจิตรพาหนการ  ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันท่ี 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐น. ในวันและ

เวลาราชการ 

     ๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือ ขนาด ๑.๒ x ๑.๕ นิ้ว 

โดยถายไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ๓ รูป 

๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ท่ีแสดงวาเปนผูมี 

วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางนอย ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ

ภายในวันปดรับสมัครคือวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๖ 

๓) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาใบรับรองคุณวุฒิ โดยอนุมัติของ สภามหาวิทยาลัยจํานวน 

๑ ฉบับ (สําหรับวุฒิปริญญาตรี)  

๔) สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

๕) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง จํานวน ๑ ฉบับ 

๖) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  สําเนาใบ  

ผานเกณฑทหาร สําเนาใบผานการเรียน รด. (เฉพาะผูสมัครชาย)  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ  – นามสกุล

ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย   

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมินสมรรถนะ 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว จะประกาศรายชื่อ  ผูมีสิทธิ     

เขารับการประเมิน ความรูความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมิน ใน วันท่ี       

๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว (ชั้น ๓ ตึก

วิจิตรพาหนการ) และทางเว็บไซต http://certify.dld.go.th หองขาว สพส. – หัวขอรับสมัครงาน 
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๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการ 

รับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

๖. หลักเกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้ง  

ไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

 ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 

จะตองเปนผูท่ีไดคะแนะในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ไมต่ํา กวารอยละ ๖๐ 

 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ     

ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีได คะแนนจาก         

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนน   

ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ เทากัน ใหพิจารณากําหนดเลือกความรู

ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวาได 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

ตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว  (ชั้น ๓ ตึกวิจิตร         

พาหนการ) และผานทาง เวปไซต สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  http://certify.dld.go.th  

หองขาว สพส. – หัวขอรับสมัครงาน โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือ สิน้ผลไป เม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๒ ป 

นับแตวันข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร แตถามีการเลือกสรรในตําแหนงเดียวกันอีก แลวแตกรณี  และไดประกาศ

รายชื่อผูผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งนี้ เปนอันยกเลิก  

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมปศุสัตว กําหนด 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

........................................................ 

 

๑. ตําแหนง  นายสัตวแพทย 

ช่ือตําแหนง นายสัตวแพทย  

กลุมงาน  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

๑.  ปฏิบัติงานดานการวิเคราะห ทดสอบ วิจัย ชันสูตรโรคสัตว และพัฒนาเทคโนโลยี ดานการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ รวมถึงการประมวลผลแปรผล และรวบรวมขอมูลผลการวิเคราะหทดสอบของหองปฏิบัติการ 

๒.  ดําเนินการในการจัดทําระบบคุณภาพและมาตรฐานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามระบบมาตรฐานสากล 

๓.  ตรวจสอบรับรองโรงงานผลิตและคุณภาพสินคาปศุสัตวในขบวนการผลิตสินคาปศุสัตว 

๔.  ศึกษา วิเคราะหและวางแผนงานดานการขยายพันธุสัตวดวยการใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

๕.  ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๖.  ศึกษา รวบรวมขอมูลทางวิชาการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการสัตวแพทย 

๗.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง    ๒๔  อัตรา 

คาตอบแทน    ๒๓,๔๓๐ บาท 

สิทธิประโยชน    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร 

๒. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft office 

๓. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๓. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑ 

๑. ความรู 

    ๑.๑ ความรูความสามารถท่ัวไป 

    ๑.๒ ความรูความสามารถสําหรับตําแหนง 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

    ๒.๑ ความสามารถหรือทักษะในหนาท่ีความรับผิดชอบ   

          ของตําแหนง 

    ๒.๒ ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

          โปรแกรม Microsoft office 

    ๒.๓ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

 การประเมินครั้งท่ี ๒ 

๓. คุณสมบัติสวนบุคคล 

   ๓.๑ การประสานสัมพันธและการทํางานเปนทีม 

   ๓.๒ ความมีมนุษยสัมพันธ 

   ๓.๓ ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

   ๓.๔ ศิลปะการสื่อสาร จูงใจ 

   ๓.๕ ความเสียสละตอสวนรวม 

 

๒๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๑๕๐ 

๕๐ 

 

๕๐ 

 

๕๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

 

โดยวิธีสอบขอเขียน 

 

 

โดยวิธีสอบขอเขียน 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสัมภาษณ 

รวม ๕๐๐  

 

กรมปศุสัตว จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

๑. ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ในขอ ๑ กอน 

๒. ผูผานการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑ ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะขอ ๒ ในครั้งท่ี ๒ 

๓. ผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ขอ ๓ 

๔. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมาสอบ หนวยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะตอเนื่องเลยก็ได 
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