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ขอบเขตของงานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือสนับสนุนงานดานการปองกัน ปราบปราม  
และแกไขปญหายาเสพติด ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ศูนยประสานงานแมน้ำโขงปลอดภัย  
ตำแหนง เจาหนาท่ีปฏิบัติการ (สนับสนุนงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา 

ลำดับท่ี ๕ อัตราคาจางเดือนละ ๑๗,๒๕๐ บาท 
  

๑. เหตุผลและความจำเปน  
 ตามท่ีศูนยประสานงานแมน้ำโขงปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด มีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไปของสำนักงาน ซ่ึงอำนาจหนาท่ีดังกลาวรวมถึง 
รวบรวม วิเคราะห และเสนอแนะสถานการณยาเสพติดในพ้ืนท่ี ประสานงานดานการขาว  การสืบสวน 
ปราบปราม และการสกัดก้ันยาเสพติด เคมีภัณฑและสารตั้งตน ท่ีใชในการผลิตยาเสพติดท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ จัดทำแผนปฏิบัติการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
อำนวยการ ประสานงาน บริหารจัดการ แผนงาน งบประมาณ รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ ประสานการดำเนินงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
การดำเนินงานตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ฯ เปนศูนยปฏิบัติการสารสนเทศแมน้ำโขงปลอดภัย 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงปจจุบัน
อัตรากำลังขาราชการ พนักงานราชการ ไมเพียงพอตอการสนับสนุนงาน จึงมีความจำเปนตองจางเหมาบุคคล
ธรรมดาเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการ 

 
๒. วัตถุประสงค  

  เพ่ือสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการภายในศูนยประสานงานแมน้ำโขงปลอดภัย ใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๓. คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ  
3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข                           

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
4. ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง 
5. ไม เปนผู มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี ได  ไม เปนคนไรความสามารถ                     

หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรครายแรง 
6. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐานท่ัวไป 
7. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
8. ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
9. ไมเปนบุคคลลมละลาย         
10. ไมเปนผูเคยตองไดรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิด                       

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
11. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
12. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ หรือกฎหมายอ่ืน  

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 



๒ 

 

13. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ หรือกฎหมายอ่ืน  

14. ไมเปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 

๔. รายละเอียดของงานท่ีจาง/คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 1. จัดแปลขาวสารในระบบสารสนเทศของศูนยประสานงานแมน้ำโขงปลอดภัยจาก ภาษาไทย 
เปน ภาษาอังกฤษ หรือ จาก ภาษาอังกฤษ เปน ภาษาไทย ไมนอยกวา ๑๐๐ ชิ้นงาน/เดือน 
 ๒. แปลเอกสารหรือสื่อดิจิทัล จาก ภาษาไทย เปน ภาษาอังกฤษ หรือ จาก ภาษาอังกฤษ เปน 
ภาษาไทย เพ่ือสนับสนนุงานนโยบาย ไมนอยกวา ๕ ชิ้นงาน/เดือน 

 ๓. แปลเอกสารหรือสื่อดิจิทัล จาก ภาษาไทย เปน ภาษาอังกฤษ หรือจาก ภาษาอังกฤษ เปน 
ภาษาไทย เพ่ือสนับสนุนงาน อทป. แตละประเทศ ไมนอยกวา ๕ ชิ้นงาน/เดือน 
 ๔. แปลเอกสารรายงานสถานการณยาเสพติดจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา ๑ ชิ้นงาน 
/รายป 
 ๕. จัดทำรายงานการประชุมโดยใชทักษะดานภาษาอังกฤษ ตามจำนวนครั้งท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๖. เปนลามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย หรือ ไทย-อังกฤษ แบบฉับพลัน ตามจำนวนครั้งท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๗. สนับสนนุการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไมเกิน ๔๕ ป  
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในวุฒิการศึกษาดานภาษาอังกฤษ หรือเทียบเทา  

หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป จากหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ๑๐๐% 
๓. มีความรูและทักษะในการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี (หากมีคะแนน

ทดสอบภาษาอังกฤษท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล เชน IELTS หรือ TOEFL จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ)  
 4. สามารถทำการแปลเนื้อหาขอมูลในระบบฐานขอมูลศูนยประสานงานแมน้ำโขงปลอดภัยจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ไดตามปริมาณท่ีไดรับมอบหมาย 
 5. สามารถทำการแปลเนื้อหาสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัลตางๆ เชน เอกสารประกอบการประชุม 
แผนปฏิบัติการ ไฟลการนำเสนอ หนังสือราชการ ขาวสารจากสื่อมวลชน ฯลฯ จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
และจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ตามท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 
 ๖. สามารถเปนลามแปลภาษาอังกฤษ - ไทย และ ภาษาไทย - อังกฤษ แบบฉับพลันตามท่ีไดรับ
มอบหมายไดเปนอยางดี 
 ๗. มีความสามารถในการจับประเด็นการประชุม สรุปใจความสำคัญของการประชุม และเขียน
รายงานการประชุมเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการประชุมรวมกับชาวตางชาติ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอลักษณะงานท่ีจาง 
 9. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดานเอกสารและการนำเสนอ ไดเปนอยางดี 
  1๐. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเจาหนาท่ี ในกิจกรรมตาง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส. 
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๕. ขอกำหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  ผูรับจางตองปฏิบัติตามลักษณะของขอบเขตงานท่ีกำหนดใหครบถวนถูกตอง 
2. ผูรับจางตองมาปฏิบัติงานท่ีศูนยประสานงานแมน้ำโขงปลอดภัย หอฝน หมู ๑ ตำบลเวียง 

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ระหวางวันจันทร - วันศุกร เวนวันเสาร - 
วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ   

3. กรณีไดรับมอบหมายปฏิบัติงาน ผูรบจางตองสามารถปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาท่ีกำหนด
ไวในขอ ๒ ได  

4. กรณีผูวาจางประสงคจะใหผูรับจางเดินทางไปราชการ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในลักษณะงาน 
และผูรับจางยินยอม โดยผูวาจางจะรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางตามอัตราของขาราชการระดับปฏิบัติการ 
(เบิกในรูปคาใชจายการเดินทาง จากงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส.) 

5. หากพบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบใหรายงานตอหัวหนางาน           
ท่ีไดรับมอบหมายควบคุมดูแล 

6. กรณีผูรับจางไมมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแตปริมาณงานไมครบตามจำนวนท่ีกำหนด             
ผูวาจางมีสิทธิหักคาจางเหมาบริการรายเดือนของเดือนนั้น ๆ เปนรายวัน ตามอัตราจางเหมาบรกิารรายวัน  

นอกจากการหักคาจางเหมาบริการในวรรคแรก กรณีท่ีผูรับจางไมมาทำงานท่ีจางตามสัญญา                            
โดยไมแจงลา และการท่ีไมแจงลานั้นไมมีเหตุผลอันสมควร ผูวาจางมีสิทธิเรียกใหผูรับจางชำระคาปรับ 
เปนรายวัน  นับแตวัน ท่ีผู รับจางไมมาทำงานท่ีจางจนถึงวัน ท่ีผู รับจ างมาทำงาน ท่ีจ างตามสัญญา                           
(คำนวณในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาคาจางตามสัญญานั้น แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท) 

7. ผูวาจางสงวนสิทธิใ์นการพิจารณาใหสิ้นสุดการจางเม่ือใดก็ได หากเห็นวาผูรับจางประพฤติตน                      
ไปในทางท่ีเสื่อมเสียหรือผลงานไมมีประสิทธิภาพหรือดวยเหตุผลอ่ืนใดอันจะทำใหเกิดความเสียหาย                                
ตอทางราชการ ท้ังนี้  ใหอยู ในดุลยพินิจของผู วาจางท่ีจะวินิจฉัย โดยผู รับจางไม มีสิทธิจะฟองรอง                                
หรือเรียกคาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น 

8. กรณีผูรับจางประสงคจะบอกเลิกสัญญาจากการปฏิบัติหนาท่ีกอนครบกำหนดเวลา 
ในขอตกลงการจาง ผูรับจางจะตองแจงเหตุผลความจำเปนใหผูวาจางทราบลวงหนาเปนหนังสือเปนเวลา 
ไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน เวนแตในกรณีท่ีมีความจำเปน ถาผูวาจางเห็นวาการบอกเลิกสัญญาดังกลาว 
มีเหตุอันควรและไมทำใหราชการเสียหายผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ท้ังนี้ ใหเปนดุลพินิจแตฝายเดียว 
ของผูวาจางในการพิจารณาอนุญาต 

9. การวาจางไมทำใหผูรับจางมีฐานะเปนลูกจางของทางราชการ หรือความสัมพันธกัน 
ในฐานะลูกจางตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
 

6. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
ดำเนินการโดยวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับการจัดจางเปนลูกจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดาของศูนยประสานงานแมน้ำโขงปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ส. 

๗. หลักประกันสัญญา 
ผูรับจางจะตองนำหลักประกัน เปนจำนวนเงินรอยละ ๕ ของราคาคาจางตามสัญญา  

มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
1. เงินสด 
2. เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น

ชำระตอเจาหนาท่ีในวันท่ีทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 



๔ 

 

3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 
4. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย                           
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง                             
หนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
ผูวาจางจะคืนหลักประกันดังกลาวใหแกผูรับจาง (โดยไมมีดอกเบี้ย) หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง                  

และภายหลังจากท่ีผูวาจางไดหักชดเชยคาเสียหายตามสญัญา (ถามี) ไวแลว  
กรณีผูรับจางทำงานไมครบกำหนดตามสัญญา ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันตามท่ีกำหนด  

เต็มจำนวนหรือแตบางสวนตามดุลพินิจของผูวาจาง 
 

๘. ระยะเวลาการจาง  
ตั้งแตวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หรือตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ส. 

กำหนดในสัญญา (หลังจากไดรับงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง) 
 

๙. การสงมอบงานเปนรายงวด งวดละ 1 เดือน หรือตามท่ีระบุในสัญญา และการจายเงินคาจาง 
1. ผูรับจางตองสงมอบงานเปนรายเดือน หลังจากการปฏิบัติงานครบถวนตามขอ ๔ โดยเร็ว 

ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน โดยผูรับจางจะตองจัดทำหนังสือสงมอบงานตามแบบฟอรมท่ีสำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด 
ประกอบดวย 

1) ใบสงมอบงานประจำเดือน  
2) ใบสรุปรายงานการมาปฏิบัติงานประจำเดือน  
3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

และจัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน   

2. กำหนดจายเงินคาจางเปนงวด ๆ ละ หนึ่งเดือน ตามคาจางแตละตำแหนงท่ีกำหนดขอบเขต 
การจาง ซ่ึงไดรวมคาภาษีอากรใด ๆ (ถามี) และคาใชจายท้ังปวงไวแลว โดยจะจายใหเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติ 
ตามผลสำเร็จของงานครบถวนสมบูรณในเดือนนั้น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานจาง
เรียบรอยแลว 
 

๑๐. งบประมาณจากกองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  
เปนเงินจำนวน ๑54,๑๐๐ บาท 

 
 

--------------------------------------------------- 

 

 


