
 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ 
เร่ือง อัตราค่าบริการด้านการแปลและตรวจภาษา พ.ศ. 2563 

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

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดอัตราค่าบริการด้านการแปลและตรวจภาษาในการด าเนินการของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 และข้อ 67 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราราคาสินค้า ค่าบริการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการ พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ 
คณะศิลปศาสตร์ เร่ือง อัตราค่าบริการด้านการแปล พ.ศ. 256๓” 

  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๓ เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

     “ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรม 
                     การบริการ คณะศิลปศาสตร ์

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษา 
                      และอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร ์

“ผู้ว่าจ้าง” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและ 
  อุ ต ส า หก ร รมก า รบ ริ ก า ร  ค ณะศิ ล ปศาสต ร์ 
  แปลเอกสารจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง 

  
 ข้อ 4 อัตราค่าบริการด้านการแปลและตรวจภาษา เป็นไปตามรายการดังนี้ 

 ข้อ 4.1 ตรวจและแก้ไขเอกสาร 

๔.๑.๑ เอกสารเฉพาะด้าน เช่น บทคัดย่อ บทความวิจัย ฯลฯ 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์โดย
ตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ TH Sarabun PSK 16 หรือตามความเหมาะสม 

ก. ตรวจและแก้ไขจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   คิดค่าบริการ 1,000 บาท 
ข. ตรวจและแก้ไขจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   คิดค่าบริการ 1,000 บาท 
ค. ตรวจและแก้ไขจากภาษาจีนเหรือญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย  คิดค่าบริการ 1,000 บาท 
ง. ตรวจและแก้ไขจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่น  คิดค่าบริการ 1,000 บาท 
จ. ตรวจและแก้ไขจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่น คิดค่าบริการ 1,000 บาท 
ฉ. ตรวจและแก้ไขจากภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ คิดค่าบริการ 1,000 บาท 



4.๑.2 เอกสารทั่วไป 1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 
12 หรือ TH Sarabun PSK 16 หรือตามความเหมาะสม 

ก. ตรวจและแก้ไขจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   คิดค่าบริการตั้งแต่ 600 ถึง 1,000 บาท 
ข. ตรวจและแก้ไขจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   คิดค่าบริการตั้งแต่ 600 ถึง 1,200 บาท 
ค. ตรวจและแก้ไขจากภาษาจีนเหรือญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย  คิดค่าบริการตั้งแต่ 600 ถึง 1,000 บาท 
ง. ตรวจและแก้ไขจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่น  คิดค่าบริการตั้งแต่ 600 ถึง 1,200 บาท 
จ. ตรวจและแก้ไขจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่น คิดค่ าบ ริการตั้ งแต่  700 ถึ ง 

1,500 บาท 
ฉ. ตรวจและแก้ไขจากภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ คิดค่าบริการตั้งแต่ 700 ถึง 1,500 บาท 
  
 ข้อ 4.๒ แปลเอกสาร 

      ๔.๒.๑ เอกสารเฉพาะด้าน เช่น บทคัดย่อ บทความวิจัย ฯลฯ 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์โดย
ตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ TH Sarabun PSK 16 หรือตามความเหมาะสม 

ก. แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย    คิดค่าบริการ 1,200 บาท 
ข. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ    คิดค่าบริการ 1,200 บาท 
ค. แปลจากภาษาจีนเหรือญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย   คิดค่าบริการ 1,200 บาท 
ง. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่น   คิดค่าบริการ 1,200 บาท 
จ. แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่น คิดค่าบริการ 1,200 บาท 
ฉ. แปลจากภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ คิดค่าบริการ 1,200 บาท 

  ๔.๒.๒ เอกสารทั่วไป 1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 
12 หรือ TH Sarabun PSK  16 หรือตามความเหมาะสม 

ก. แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย    คิดค่าบริการตั้งแต่ ๗00 ถึง 1,๒00 บาท 
ข. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ    คิดค่าบริการตั้งแต่ ๙00 ถึง 1,๕00 บาท 
ค. แปลจากภาษาจีนเหรือญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย   คิดค่าบริการตั้งแต่ ๗00 ถึง 1,๒00 บาท 
ง. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่น   คิดค่าบริการตั้งแต่ ๙00 ถึง 1,๕00 บาท 
จ. แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่น คิดค่าบริการตั้งแต่ ๑,๐00 ถึง 1,๗00 บาท 
ฉ. แปลจากภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ คิดค่าบริการตั้งแต่ ๑,๐00 ถึง 1,๗00 บาท 

 ๔.๒.๓ เอกสารราชการ เช่น บัตรประจ าตัว บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน     
ปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ ฯลฯ หรือตามความเหมาะสม 

ก. แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย    คิดค่าแปลตั้งแต่ ๕00 ถึง 1,000 บาท 
ข. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ    คิดค่าแปลตั้งแต่ ๕00 ถึง 1,000 บาท 
ค. แปลจากภาษาจีนเหรือญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย   คิดค่าแปลตั้งแต่ ๕00 ถึง 1,000 บาท 
ง. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่น   คิดค่าแปลตั้งแต่ ๕00 ถึง 1,200 บาท 
จ. แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่น คิดค่าแปลตั้งแต่ ๕00 ถึง 1,200 บาท 
ฉ. แปลจากภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ คิดค่าแปลตั้งแต่ ๕00 ถึง 1,200 บาท 



 ข้อ 5 การให้บริการ 

  ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการ
แปลภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และภาษาอื่น 
  ศูนย์ฯ เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  หลังจากศูนย์ฯ ได้รับต้นฉบับและตกลงราคากันแล้ว ศูนย์ฯ จะออกใบรับงานให้ผู้ว่าจ้าง 
  ศูนย์ฯ จะด าเนินการแปลต้นฉบับต่อเมื่อได้รับหลักฐานการช าระเงินมัดจ า 

   ผู้ว่าจ้างสามารถน าใบรับงานและหลักฐานการแจ้งโอนเงินมารับต้นฉบับและงานแปลคืนได้
ภายในไม่เกินห้าวันท าการหรือตามท่ีตกลงกัน 

 ข้อ 6 ข้อปฏิบัติในการช าระเงินค่าแปลเอกสาร 

 ผู้ว่าจ้างช าระเงินมัดจ า 600 บาท ณ วันยื่นแบบค าร้อง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการ
บริการ      บัญชีเลขที่ 453-1-42492-7 โดยแจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล LISCENTER@rmutt.ac.th หรือ
โทรสารหมายเลข 0 2577 5017 ในกรณีมีค่าบริการเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างต้องช าระเงินค่าบริการเต็มจ านวนตามที่
ตกลง  

 ข้อ 7 อัตราค่าตอบแทนผู้แปล 

 ให้ผู้แปลได้รับค่าตอบแทนการแปลในอัตราร้อยละ 80 ของค่าแปลที่ตกลงกันระหว่างศูนย์ฯ       
กับผู้ว่าจ้าง 

 ข้อ ๘ ศูนย์ฯ จักต้องท าบัญชีงบดุลทุก 3 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อด าเนินการต่อไป 

 ข้อ ๙ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ     
คณะศิลปศาสตร์ รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัย ตีความ เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศนี้       
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘   พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  สิงหเสนี) 
                         ประธานคณะกรรมการ 

          ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ 
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