
 
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (คนพิการ) 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
__________________________ 

 

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (คนพิการ) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการ 
เข้าท างานในส่วนราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
1.2 อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท  
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555  

2. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก จ ำนวน 8 อัตรำ  
 2.1 ส่วนกลาง จ านวน 2 อัตรา 
 2.2 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จ านวน 1 อัตรา 
 2.3 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง จ านวน 1 อัตรา 
 2.4 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง จ านวน 1 อัตรา 
 2.5 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติงาน 

      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย จ านวน 1 อัตรา 
 2.6 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1 อัตรา 
 2.7 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 อัตรา 
หมำยเหตุ รำยละเอียดที่อยู่หน่วยงำน ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

4. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
4.1 ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจ าตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว

หรือทางร่างกาย  
4.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้     
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป                                                                                                             

(1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
 

/(3) เป็นผู้เลื่อมใส... 
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   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (ข) ลักษณะต้องห้าม 
   (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
   (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
   (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
   (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 
   (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 

(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้ าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ  
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือก  
ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 4.3 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
       ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี ต่อจำก

ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในทุกสำขำวิชำ 

5. วิธีกำรสมัคร 
 5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 

5 – 23 เมษำยน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนที่ก าหนด ดังนี้ 
/(1) เปิดเว็บไซต์... 
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(1) เปิดเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th 
(2) ให้ผู้สมัครเลือกสนามสอบที่มีความประสงค์จะสอบ 

(สนามสอบ คือ หน่วยงานที่มีต าแหน่งว่าง ข้อ 2) 
(3) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด 

ระบบจะออกแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
  (4) ให้น ำรูปถ่ำยครึ่งตัว ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว หน้ำตรงไม่สวมหมวกหรือโพกศีรษะ 

ไม่สวมแว่นตำ โดยถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน 1 รูป เพื่อน ำมำสแกนลงในแบบฟอร์ม
ข้อมูลกำรสมัคร และให้ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของรูปถ่ายหลังการสแกนก่อนเริ่มกรอกข้อมูลการสมัคร 
ในขั้นตอนต่อไป กรณีรูปถ่ายไม่ตรงตามก าหนด หรือไม่สมบูรณ์ชัดเจน อาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสอบ 
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจให้ครบถ้วนทั้งหมด 

  (5) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ เอ4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้ 

 5.2 น ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินไปช ำระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ บจม.ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำ 
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 - 24 เมษำยน 2564 ภำยในเวลำท ำกำรของธนำคำร (ไม่รับช ำระเงินทำง Internet Banking)
และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อช าระค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
  (1) ไม่เสียค่าธรรมเนียมสอบ  
  (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 30 บาท 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.4 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ 

โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับการช าระเงินค่าธรรมเนียม ทั้ งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ 
สถานะของการช าระเงินได้ภายหลังการช าระเงิน และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อม 
เลขประจ าตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่  27 เมษำยน 2564  ทาง http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th 

 5.5 ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เท่ำนั้น 
 5.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง 

ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูล  
อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

 5.7 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
ประกำศรับสมัครสอบและต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มี 
ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็น  
ผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบมำตั้งแต่ต้น 

6. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน 
วันที่ปิดรับสมัครคือวันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของ 
 

/สถานศึกษาใด... 
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สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ ์

 6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือตรวจพบว่าเอกสารวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และให้ถือว่าการสมัครและการได้สอบคัดเลือกครั้งนี้ 
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

7. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือก 

 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและระเบียบที่เกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งในวันที่ 27 เมษายน 
2564 ทาง http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th 

8. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบ 
 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) การสอบสัมภาษณ์  
 (2) การทดสอบภาคปฏิบัติด้านความสามารถทางคอมพิวเตอร์  
  - การใช้โปรแกรม Microsoft Word 
  - การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
  - การใช้ Internet Explorer 
 (3) การทดสอบทางจิตวิทยา 

ผลการทดสอบภาคปฏิบัติด้านความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และการทดสอบทางจิตวิทยา จะเป็นองค์ประกอบ
ในการให้คะแนนประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
หมำยเหต ุ การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจะด าเนินการสอบพร้อมกันทุกสนามสอบ ณ สนามสอบ 

ที่เลือกสมัคร  

9. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรสอบสัมภำษณ์ 
 9.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 9.2 ส าเนาประกาศนียบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก 
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 เมษายน 2564 

 9.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 9.4 ส าเนาสมุดหรือบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1 ฉบับ 
 9.5 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล 

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส ำเนำถูกต้อง” ลงชื่อและวันที่

ก ากับทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
/ทั้งนี.้.. 
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หมำยเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 
1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 (วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รั งเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามท่ี ก.พ. ก าหนด) มายื่นด้วย 

10. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 (1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน 

ความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 (2) การเรียกบรรจุจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ

สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่สูงกว่า และถ้าได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ เท่ากันจะให้ผู้ที่ ได้ 
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

11. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ 

คะแนนที่สอบได้ ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th ในกรณีที่มีผู้ผ่านการ
คัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง ให้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการบรรจุนั้น มีผลใช้ได้ต่อไปอีก  
ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและหากภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก กรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนอาจจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะด าเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได ้

12. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

คัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 

13. กำรขอดูผลคะแนนสอบ 
การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวน 

แต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบสามารถขอดูผลคะแนนสอบได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ
เสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับราชการ หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกัน
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและให้แจ้งให้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทราบด้วย  

  14. กำรรับโอนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่รับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
      (ลงช่ือ) พันต ำรวจโท  วรรณพงษ์  คชรักษ์ 
     (วรรณพงษ์  คชรักษ์) 
              อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                        ส ำเนำถูกต้อง 
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