
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับการจัดจางเปนลูกจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 

สำนักปราบปรามยาเสพติด 
จำนวน 2 อัตรา 

ดวยสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(สำนักงาน ป.ป.ส.) มีความประสงครับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับการจัดจางเปนลูกจางเหมาบริการ          
บุคคลธรรมดา เพ่ือสนับสนุนงานสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้       

๑. ตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

ลำดับท่ี ช่ือตำแหนง 
อัตรา

เงินเดือน 
จำนวน
อัตรา 

1 เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  
(สนับสนุนวิเคราะหขาวและเฝาระวัง) 

15,000 1 

2 เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  
(สนับสนุนวิเคราะหขาวและเฝาระวัง) 

15,000 1 

๒. ระยะเวลาการจางและการจายเงินคาจาง 
ระยะเวลาการจาง  ตั้งแต กุมภาพันธ ๒๕๖6 ถึงเดือน 30 กันยายน ๒๕๖6 หรือตามท่ี       

สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนด  

๓. ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเง่ือนไขและขอกำหนดการจางขอบเขต

ของงาน (TOR) แนบทายประกาศนี ้

4. คุณสมบัติของผูสมัคร
 ๑. มีสัญชาติไทย
 ๒. มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
 ๓. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๔. ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง 
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                ๕. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือเปนโรครายแรง 
     ๖. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐานท่ัวไป 
   ๗. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
   ๘. ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
             ๙. ไมเปนบุคคลลมละลาย        
  ๑๐. ไมเปนผูเคยตองไดรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๑๑. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๑๒. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป
หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ หรือกฎหมายอ่ืน  
     ๑๓. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ หรือกฎหมายอ่ืน  
     1๔. ไมเปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

 5. วัน เวลา สถานท่ีย่ืนใบสมัคร 
   ผูประสงค ท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครได 

ทางเว็บไซตของสำนักงาน ป.ป.ส.  http://www.oncb.go.th ในหัวขอ “ขาวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัคร
พรอมเอกสารหลักฐานท้ังหมดดวยตนเอง ณ สวนยุทธศาสตรและอำนวยการ สำนักปราบปรามยาเสพติด 
อาคาร ๑ ชั้น 6 ตั้งแตวันท่ี 18 - 24 มกราคม ๒๕๖6 ในวันและเวลาราชการ โดยไมเสียคาธรรมเนียมในการ
สมัครแตอยางใด  

6. เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถายไวไมเกิน ๖ เดือน 

จำนวน ๑ รูป 
 (๒) สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหนงท่ีสมัครคัดเลือก จำนวนอยางละ ๑ ฉบับ 
 (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน ฉบับปจจุบัน จำนวนอยางละ ๑ ฉบับ 
 (๔) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี ) เชน  ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  
(ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกันอยางละ ๑ ฉบับ 
 ท้ังนี้ ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูเขารับการคัดเลือกเขียนคำรับรองวา “สำเนาถูกตอง” 
และลงกำกับชื่อไวดวย 

7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
 สำนักปราบปรามยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกและกำหนด  
วันประเมินความเหมาะสม ในวันอังคารท่ี  25  มกราคม ๒๕๖6 ท่ี http://www.oncb.go.th ในหัวขอ “ขาวรับ
สมัครงาน” หรือสอบถามไดท่ี ๐ - ๒๒๔๗ - ๐๙๐๑ - ๑๙ ตอ 16004 

8. การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 โดยวิธีการสัมภาษณ เปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ จากประวัติสวนตัว ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขารับการคัดเลือก
จากการสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมดวยก็ได 

http://www.oncb.go.th/
http://www.oncb.go.th/
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https://bit.ly/3LDiseb 

9. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๖๐

10. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก
สำนักปราบปรามยาเสพติดจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ ๒๕๖6

ท่ี http://www.oncb.go.th ในหัวขอ “ขาวรับสมัครงาน” 

11. การทำสัญญา
ผูผานการคัดเลือกจะไดรับการจางตามลำดับท่ีในประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก โดยจะตอง

ทำสัญญาจางเหมาบริการ ตามวัน และเวลา ท่ีสำนักงานปราบปรามยาเสพติด กำหนด 

ประกาศ ณ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 

          (นายปฤณ เมฆานันท) 
  ผูอำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด 

http://www.oncb.go.th/


รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
ขอบเขตของงานการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ส่วนข่าวกรองยาเสพติด สำนักปราบปรามยาเสพติด 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง) จำนวน ๑ อัตรา 

ตำแหน่ง ลำดับที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑. เหตุผลและความจำเป็น 
สำนักปราบปรามยาเสพติด (สปป.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงาน อำนาจหน้าที่ดังกล่าวรวมถึง ดำเนินการเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
ซึ่งปัจจุบันอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนงานจึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมา
บุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการของส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 9 

สำนักปราบปรามยาเสพติด ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. คุณสมบัติทั่วไป 
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื ่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรง 
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ 
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ หรือกฎหมายอื่น 
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และ 

วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ หรือกฎหมายอื่น 
๑๔. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

4. รายละเอียด...
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๔. รายละเอียดของงานที่จ้าง/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  รายละเอียดของงานที่จ้าง 

1. จัดทำการสำรวจการเบิกจ่าย และซ่อมบำรุงรักษา วัสดุของส่วนปฏิบัติการข่าวและ
ปราบปรามยาเสพติด ๙ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/เดือน 

2. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ของส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปราม
ยาเสพติด ๙  ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 

3. สนับสนุนงานธุรการ เตรียมการประชุมต่าง ๆ  ของส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๙ 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 

4. รวบรวมหนังสือราชการทั่วไป ที่ได้รับจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกเพื่อจำแนก
ประเภทข้อมูลตามหน่วยงานกำหนดดัชนีคำค้นและจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนัก
ปราบปรามยาเสพติด (Informa) ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง/เดือน 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป ทุกสาขาวิชา 
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร      

๕. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามลักษณะของขอบเขตงานที่กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง 
๒. ผู ้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน (ป.ป.ส.) เลขที ่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน      

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

๓. กรณีได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด
ไว้ในข้อ ๒ ได้ 

4. กรณีผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้บุคลากรของผู้รับจ้างเดินทางไปราชการ นอกเหนือจากที่ระบุไว้     
ในลักษณะงาน และผู้รับจ้างยินยอม โดยผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราของข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการ (เบิกในรูปค่าใช้จ่ายการเดินทาง จากงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส.) 

5. หากพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้รายงานต่อหัวหน้างานที่ไดร้ับ
มอบหมายควบคุมดูแล 

๖. กรณีผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ปริมาณงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนของเดือนนั้น ๆ เป็นรายวัน ตามอัตราจ้างเหมาบริการรายวัน 

นอกจากการหักค่าจ้างเหมาบริการในวรรคแรก กรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างตามสัญญา   
โดยไม่แจ้งลา และการที่ไม่แจ้งลานั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับเป็นรายวัน 
นับแต่วันที่ผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างมาทำงานที่จ้างตามสัญญา (คำนวณในอัตราร้อยละ 0.๑๐ 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญานั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑0๐ บาท) 

7. ผู้ว่าจ้าง... 
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7. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้สิ้นสุดการจ้างเมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าผู้รับจ้างประพฤติตน 
ไปในทางที ่เสื ่อมเสียหรือผลงานไม่มีประสิทธิภาพหรือด้วยเหตุผลอื ่นใดอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อ            
ทางราชการ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะวินิจฉัย โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
  ๘. กรณีผู้รับจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจากการปฏิบัติหน้าที่ก่อนครบกำหนดเวลาในข้อตกลง
การจ้าง ผู ้ร ับจ้างจะต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ผู ้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า         
๓๐ (สามสิบ) วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมีเหตุอันควรและ   
ไม่ทำให้ราชการเสียหายผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของผู้ว่าจ้างในการ
พิจารณาอนุญาต 
  ๙. การว่าจ้างไม่ทำให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือความสัมพันธ์กันในฐานะ
ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  ดำเนินการโดยวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาของสำนักปราบปรามยาเสพติด 

7. หลักประกันสัญญา 
  ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกัน เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑. เงินสด 
  ๒. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
  ๓. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 
  ๔. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
  ๕. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง (โดยไม่มีดอกเบี้ย) หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง    
และภายหลังจากท่ีผู้ว่าจ้างได้หักชดเชยค่าเสียหายตามสัญญา (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
  กรณีผู้รับจ้างทำงานไม่ครบกำหนดตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันตามที่กำหนดเต็ม
จำนวนหรือแต่บางส่วนตามดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง 

8. ระยะเวลาการจ้าง 
  ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หรือตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด       
ในสัญญา (หลังจากได้รับงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง) 

9. การส่งมอบ... 
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9. การส่งมอบงานเป็นรายงวด งวดละ ๑ เดือน หรือตามที่ระบุในสัญญา และการจ่ายเงินค่าจ้าง 
  ๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือน หลังจากการปฏิบัติงานครบถ้วนตามข้อ ๔ โดยเร็ว      
ณ สถานที่ปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหนังสือส่งมอบงานตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด 
ประกอบด้วย 
   ๑) ใบส่งมอบงานประจำเดือน 
   ๒) ใบสรุปรายงานการมาปฏิบัติงานประจำเดือน 
   ๓) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   และจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
  2. กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ ละ หนึ่งเดือน ตามค่าจ้างแต่ละตำแหน่งที่กำหนดขอบเขต
การจ้าง ซึ่งได้รวมค่าภาษีอากรใด ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตาม
ผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้าง 

10. งบประมาณจากกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     เป็นเงินจำนวน ๑2๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

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



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
ขอบเขตของงานการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ส่วนข่าวกรองยาเสพติด  สำนักปราบปรามยาเสพติด 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง) จำนวน ๑ อัตรา 

ตำแหน่ง ลำดับที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑. เหตุผลและความจำเป็น 
สำนักปราบปรามยาเสพติด (สปป.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงาน อำนาจหน้าที่ดังกล่าวรวมถึง ดำเนินการเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
ซึ่งปัจจุบันอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนงานจึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมา
บุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการของส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 9 

สำนักปราบปรามยาเสพติด ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. คุณสมบัติทั่วไป 
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื ่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรง 
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด  

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ 
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ หรือกฎหมายอื่น 
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และ 

วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ หรือกฎหมายอื่น 
๑๔. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

4. รายละเอียด...
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๔. รายละเอียดของงานที่จ้าง/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  รายละเอียดของงานที่จ้าง 

1. ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/เดือน 
2. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามทวงถามเอกสารแบบรายงานตามห้วงเวลา 

เพ่ือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 
3. รวบรวมและสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2566 ของส่วน (ตป.02) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/เดือน 
4. จัดทำเอกสาร เบิก - จ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ส่วน ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/เดือน 
5. รวบรวมสรุปการจัดทำเอกสาร เบิก - จ่าย รายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ

พิเศษของเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/เดือน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป ทุกสาขาวิชา 
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร     

๕. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามลักษณะของขอบเขตงานที่กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง 
๒. ผู ้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน (ป.ป.ส.) เลขที ่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน      

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

๓. กรณีได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด
ไว้ในข้อ ๒ ได้ 

4. กรณีผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้บุคลากรของผู้รับจ้างเดินทางไปราชการ นอกเหนือจากที่ระบุไว้     
ในลักษณะงาน และผู้รับจ้างยินยอม โดยผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราของข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการ (เบิกในรูปค่าใช้จ่ายการเดินทาง จากงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส.) 

5. หากพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้รายงานต่อหัวหน้างานที่ไดร้ับ
มอบหมายควบคุมดูแล 

๖. กรณีผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ปริมาณงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนของเดือนนั้น ๆ เป็นรายวัน ตามอัตราจ้างเหมาบริการรายวัน 

นอกจากการหักค่าจ้างเหมาบริการในวรรคแรก กรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างตามสัญญา   
โดยไม่แจ้งลา และการที่ไม่แจ้งลานั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับเป็นรายวัน 
นับแต่วันที่ผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างมาทำงานที่จ้างตามสัญญา (คำนวณในอัตราร้อยละ 0.๑๐ 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญานั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑0๐ บาท) 

7. ผู้ว่าจ้าง... 
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7. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้สิ้นสุดการจ้างเมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าผู้รับจ้างประพฤติตน 
ไปในทางที ่เสื ่อมเสียหรือผลงานไม่มีประสิทธิภาพหรือด้วยเหตุผลอื ่นใดอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อ             
ทางราชการ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะวินิจฉัย โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
  ๘. กรณีผู้รับจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจากการปฏิบัติหน้าที่ก่อนครบกำหนดเวลาในข้อตกลง
การจ้าง ผู ้ร ับจ้างจะต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ผู ้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า         
๓๐ (สามสิบ) วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมีเหตุอันควรและ   
ไม่ทำให้ราชการเสียหายผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของผู้ว่าจ้างในการ
พิจารณาอนุญาต 
  ๙. การว่าจ้างไม่ทำให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือความสัมพันธ์กันในฐานะ
ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  ดำเนินการโดยวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาของสำนักปราบปรามยาเสพติด 

7. หลักประกันสัญญา 
  ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกัน เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑. เงินสด 
  ๒. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
  ๓. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 
  ๔. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
  ๕. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง (โดยไม่มีดอกเบี้ย) หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง    
และภายหลังจากท่ีผู้ว่าจ้างได้หักชดเชยค่าเสียหายตามสัญญา (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
  กรณีผู้รับจ้างทำงานไม่ครบกำหนดตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันตามที่กำหนดเต็ม
จำนวนหรือแต่บางส่วนตามดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง 

8. ระยะเวลาการจ้าง 
  ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หรือตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด       
ในสัญญา (หลังจากได้รับงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง) 

9. การส่งมอบ... 
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9. การส่งมอบงานเป็นรายงวด งวดละ ๑ เดือน หรือตามที่ระบุในสัญญา และการจ่ายเงินค่าจ้าง 
  ๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือน หลังจากการปฏิบัติงานครบถ้วนตามข้อ ๔ โดยเร็ว      
ณ สถานที่ปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหนังสือส่งมอบงานตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด 
ประกอบด้วย 
   ๑) ใบส่งมอบงานประจำเดือน 
   ๒) ใบสรุปรายงานการมาปฏิบัติงานประจำเดือน 
   ๓) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   และจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
  2. กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ ละ หนึ่งเดือน ตามค่าจ้างแต่ละตำแหน่งที่กำหนดขอบเขต
การจ้าง ซึ่งได้รวมค่าภาษีอากรใด ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตาม
ผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้าง 

10. งบประมาณจากกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            เป็นเงินจำนวน ๑2๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

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


