
รับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือเขารับการคัดเลือกจางเหมาบริการ  
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานนิติกร 

กองตอตานการคามนุษย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
.......................................................... 

ดวย กองตอตานการคามนุษย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือเขารับการคัดเลือกจางเหมาบริการ ตําแหนง ผูปฏิบัติงานนิติกร 
ประจํากลุมคุมครองและพิทักษสิทธิ กองตอตานการคามนุษย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร  
     ตําแหนง ผูปฏิบัติงานนิติกร จํานวน 1 อัตรา 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1 สัญชาติไทย 
2.2 เปนผูมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  
2.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ  
2.4 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
2.5 ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแต

เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม 
อันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

2.6 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
2.7 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.8 ไมเสพของมึนเมา หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตหรือประสาท 
2.9 แตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย 

3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
3.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
3.2  ตองไมเปนจางเหมาบริการระหวางสัญญาจางของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
        และหากยกเลิกสัญญากอนกําหนดจะตองเวนระยะอยางนอย 2 เดือน กอนบรรจุ ณ กองตอตานการคามนุษย 

4.  อัตราเงินเดือน 
    20,000 บาท/เดือน  

5.  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานตางๆ ตามลักษณะงานของกองตอตานการคามนุษย ดังนี้  

5.1 ใหขอเสนอ แนะนํา และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงาน    
5.2 พิจารณาเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายในบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษยรับผิดชอบ หรือท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับกฎหมายคามนุษย 
5.3 ติดตอประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 

และหรือพยานในคดีการคามนุษย 
 

/5.4 สงเสริม.... 
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5.4 สงเสริมใหประชาชนรับรูสิทธิตามกฎหมายและคุมครองสิทธิตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 
ปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

5.5 ปฏิบัติงานรวมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
และการดําเนินคดี 

5.6 ดําเนินการสัมภาษณเพ่ือคัดแยกผูเสียหาย ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
5.7 ดําเนินการใหมีการพิจารณาและการเรียกรองกําหนดคาสินไหมทดแทนใหกับผูเสียหายจากการคามนุษย 
5.8 ดําเนินการขออนุญาตใหผูเสียหายจากการคามนุษย ซ่ึงเปนคนตางดาวใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

รวมถึงการขยายคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  
5.9 ดําเนินการยกเลิกผูเสียหายจากการคามนุษยซ่ึงเปนคนตางดาวใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว

เม่ือบุคคลดังกลาวกลับประเทศตนทาง หรือไปอยูประเทศท่ีสาม หรือประพฤติผิดเง่ือนไขในการอนุญาต
ใหอยูในราชอาณาจักรชั่วคราว 

 5.10 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินคดีคําพิพากษาของศาลในคดีการคามนุษยท่ีหนวยงานตองรับผิดชอบ 
 5.11 ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีการออกคําบังคับ และหมายบังคับเพ่ือใหจําเลย                 
  ปฏิบัติตามคําพิพากษาในสวนของคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายเพ่ือการลงโทษ 
 5.12 ดําเนินการสืบหาทรัพยสินหรือตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของจําเลย 
 5.13 ดําเนินการตั้งเรื่องยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือตั้งเรื่องบังคับคดีในรูปแบบอ่ืน และดําเนินการบังคับคดี 
         แทนผูเสียหายจนเสรจ็สิ้นกระบวนการ 
 5.14 เดินทางไปราชการเพ่ือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของโดยใหสามารถเบิกเงินคาใชจายตางๆ ในการเดินทาง 
        ไปราชการไดตามระเบียบ 
 5.15 เขารับการฝกอบรมตางๆ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
 5.16 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย        

6. การรับสมัคร 
  6.1 วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร 

ผูท่ีประสงคจะสมัคร สามารถสงใบสมัครพรอมหลักฐานท่ีใชในการสมัครทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
ท่ี datip@m-society.go.th (เทานั้น) โดยลงลายมือชื่อในใบสมัครพรอมรับรองสําเนาเอกสารประกอบ
สมัครทุกฉบับ และสแกนเปนรูปแบบไฟล PDF เปดรับสมัครระหวางวันท่ี 21 - 31 มีนาคม 2566  
หมดเขตรับสมัครวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. ท้ังนี้ การรับสมัครจะยึดตามเวลา 
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส สอบถามเพ่ิมเติม โทร 0-2202-9070 หรือ 0-2202-9085  
  

 
 

/6.2 เอกสาร.... 
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    6.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการย่ืนใบสมัคร  
(1) ใบสมัครงานกรอกขอมูลดวยตนเอง ตามเอกสารแนบพรอมนี้ 1 ฉบับ 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  
(3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ  
(4) สําเนาแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษาท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา 

ตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ 
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปดรับสมัคร 
ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ
ท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาและวันท่ีท่ีคาดวาไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครวันท่ี 31 มีนาคม 2566 มายื่นแทนได  

(5) รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน และไมสวมแวนตาดํา (ติดใบสมัคร) จํานวน 1 รูป 
(6) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล , ใบสําคัญแสดงการสมรส (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
(7) สําเนาหนังสือรับรองผานเกณฑทหาร (สําหรับผูชาย) จํานวน 1 ฉบับ 

     * ท้ังนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมท้ังลงลายมือช่ือกํากับ   
 โดยหลักฐานการสมัครฉบับจริงขอใหนํามาย่ืนในวันท่ีเขารับการประเมินความรูความสามารถ* 

7. เง่ือนไขการรับสมัคร 
     ผูเขารับการสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ  
 รับสมัครสอบคัดเลือก และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 
 ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาจะดวยเหตุใด หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒ ิ
 ของตําแหนงท่ีสมัคร มีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิตามประกาศรับสมัครนี้ ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
 การประเมินครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
8. เกณฑการตัดสิน 
 1. โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 2. โดยวิธีการสอบสัมภาษณ พิจารณาจากการประเมินประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
 ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม ประสบการณ บุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนบุคคลหรืออ่ืนๆ ท่ีอาจเปนประโยชน
 ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
8.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนด วัน เวลา สถานท่ีในการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
 1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก เว็บไซตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 https://www.m-society.go.th หัวขอ “ขาวรับสมัครงาน” ในวันอังคารท่ี 4 เมษายน 2566  
 2. ประกาศผลการคัดเลือกผูท่ีผานการคัดเลือกจางเหมาบริการ ทางเว็บไซตกระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความม่ันคงของมนุษย https://www.m-society.go.th หัวขอ “ขาวรับสมัครงาน” หลังเสร็จสิ้น
 กระบวนการเรียบรอยแลว 
 * ท้ังนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  
9.  การจัดทําสัญญาจาง 
     ผูท่ีผานการคัดเลือกของกองตอตานการคามนุษย จะตองทําสัญญาจางท่ีกองตอตานการคามนุษยกําหนด ท้ังนี้ เปนไป
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

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


