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(ส ำเนำ) 

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

(งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
_________________________________ 

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหา  
และเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากงบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัด  
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงประกาศรับสมัคร 
บุคคลทั่วไปโดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งเงินเดือนที่จะได้รับ และจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก   
 วุฒปิริญญำตรี 

หน่วยที่ 1 ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี 
-  เงินเดือน 15,000 บาท 
-  ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

 หน่วยที่ 2 ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ 
-  เงินเดือน 15,000 บาท 
-  ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยที่ 3 ต ำแหน่งนิติกร 
-  เงินเดือน 15,000 บาท 
-  ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

วุฒปิระกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หน่วยที่ 4 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

-  เงินเดือน 11,500 บาท 
-  ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

2. ระยะเวลำกำรจ้ำง  ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  

ทั้งนี้ กำรต่อสัญญำจ้ำงจะพิจำรณำจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และมีระยะเวลำกำรจ้ำง 
ปีต่อปี (ปีงบประมำณ) ภำยใต้เงื่อนไขวงเงินที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ได้รับกำรอนุมัติจำก
กระทรวงยุติธรรม 

3. คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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   (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

   (7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี 

ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
ตรงตามหน่วยต าแหน่งที่เลือกสมัคร และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว 

 4. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

5. ก ำหนดกำรและวิธีกำรกำรรับสมัคร 
   5.1 วัน เวลา สถานที่สมัคร 

   ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลำคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตามข้ันตอนที่ก าหนด ดังนี้ 

    5.1.1 เปิดเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th 
    5.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่

ก าหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
    5.1.3 ให้น ารูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือโพก

ศีรษะ ไม่สวมแว่นตา โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป เพ่ือน ามาสแกนลงใน
แบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร และให้ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของรูปถ่ายหลังการสแกนก่อนเริ่มกรอกข้อมูล
การสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีรูปถ่ายไม่ตรงตามก าหนด หรือไม่สมบูรณ์ชัดเจน อาจถูกพิจารณาตัดสิทธิใน
การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครอ่านและท าความ
เข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด 

    5.1.4 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ เอ4 จ านวน 1 แผ่น 
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive  

   ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
ใบสมัครได ้

   5.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช ำระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ บจม.ธนำคำรกรุงไทย 
ทุกสำขำทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ตุลำคม 2564 ภำยในเวลำท ำกำรของธนำคำร และให้เก็บ
หลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อช าระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว 

   5.3 ค่าธรรมเนียมการสอบ 
    5.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร (ไม่มีค่ำธรรมเนียม) 
    5.3.2  ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 30 บำท 
     - ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว จะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น – 
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   5.4 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมฯ แล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด  
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับการช าระเงินค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการ
ช าระเงินได้ภายหลังการช าระเงิน และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจ าตัวสอบ  
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ทาง http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th 

   5.5 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
   5.6 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 
   5.7 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ

รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็น
เท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

   5.8 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
ประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 

6. เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
   6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบตาม ข้อ 4 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที ่27 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา 

   6.2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงทุกประการ มิฉะนั้น จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้  
มาแต่ต้นและจะไม่ได้รับการคัดเลือกต่อไปผู้สมัครสามารถเลือกต าแหน่งที่จะสมัครได้ 1 หน่วยต าแหน่ง  

   6.3 กรณีผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดจ้าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจะเป็นผู้ก าหนดให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ต่อไป      

7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 

ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 ทางป้ายประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
และทาง http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th 

8. วิธีกำรคัดเลือก 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะด าเนินการเลือกสรรด้วยการประเมินความ

เหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ คุณธรรม 
จริยธรรม ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และประเมินควำมเหมำะสม
กับต ำแหน่งด้วยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ระหว่ำงวันที่ 10 – 14 พฤศจิกำยน 2564 ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 - 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
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9. เกณฑ์กำรตัดสิน  
  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 การขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันจะให้ 
ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

10. กำรประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

ทางป้ายประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทาง http://djop.thaijobjob.com หรือ 

www.djop.go.th และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี แต่หากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จัดให้มีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขวงเงินที่ใช้จ้างตามที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับอนุมัติจากกระทรวงยุติธรรม 

11. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะบรรจุผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

   ประกาศ ณ  วันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.2564 

 

 
            (ลงช่ือ) พันต ำรวจโท       วรรณพงษ์  คชรักษ์       

       (วรรณพงษ์  คชรักษ์) 
  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

 

 

                          ส ำเนำถูกต้อง 
 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิง 
                       (บรรจง  อิทธิสำร)      พัชรนันท์ /คัด 
                นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร      บรรจง /ทำน 
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