(สำเนำ)
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เรื่อง กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป
__________________________
ตามที่กรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบั ติการ นั กสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นักวิชาการอบรมและ
ฝึกวิช าชีพปฏิบัติการ เจ้ าพนักงานธุร การปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลงวันที่
16 เมษายน 2564 และประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรและจั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป
ตาแหน่ ง นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ นั ก วิ ช าการเงิน และบัญ ชี นัก จิ ตวิ ทยา นัก วิ ช าการอบรมและฝึ กวิ ช าชี พ
เจ้ า พนั ก งานธุร การ เจ้ า พนั ก งานอบรมและฝึ ก วิ ช าชี พ (ผู้ ช่ ว ยพ่ อ บ้ า น, ผู้ ช่ ว ยแม่ บ้ าน) และพนั ก งานพิ นิ จ
(ชาย, หญิง) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักจัดการงานทั่วไป นักสังคมสงเคราะห์
และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไม่สามารถดาเนินการสอบได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น
บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ทุเลา
ผ่อนคลายลง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงขอประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง (ภาค ข.) และการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก) กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ
ให้ผู้สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) และผู้เข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน รายละเอียดดังนี้
วันที่สอบ
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564
เวลำที่สอบ
ภาคเช้า
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ภาคบ่าย
เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถำนที่สอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
หมำยเหตุ

ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ
- ไม่พาญาติ ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามาในบริเวณสถานที่สอบ
เพื่อลดจานวนคนและลดความเสี่ยงภายในสถานที่สอบ
- ไม่นารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดภายในสถานที่สอบ เนื่องจากมีพื้นที่จากัด และขอสงวนสิทธิ์
ที่จอดรถสาหรับคณะกรรมการดาเนินการสอบ เท่านั้น
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ข) ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
1. การสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) และการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบ
ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบ ตามที่กาหนด
2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
สุภำพสตรี
สวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ
สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
สุภำพบุรุษ
สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
ข้อห้ำมในกำรแต่งตัวสำหรับผู้เข้ำสอบ
1. ห้ำมใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อสำยเดี่ยว
2. ห้ำมสวมกำงเกงขำสั้นเหนือเข่ำ
3. ห้ำมสวมรองเท้ำแตะฟองน้ำ
จะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ที่นามาเองตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในบริเวณ
สนามสอบ โดยเว้น ระยะห่ างทางสั งคม และปฏิบัติตัว ตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
2.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
2.3 ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้
ซึ่งจะต้องมีรูปถ่ำย ลำยมือชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มี
บัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ
2.4 เอกสำรหลักฐำนที่ผู้เข้ำสอบ จะต้องนำมำยื่นในวันสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (ภำค ข.) และกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีกำร
สอบข้อเขียน (วันเสำร์ที่ 30 ตุลำคม 2564) โดยให้เรียงเอกสารตามลาดับ ดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป เฉพำะผู้สมัครที่สแกนรูปถ่ำย
ในใบสมัครไม่ถูกต้องตำมประกำศ (ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้องตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมี
รูปถ่าย และเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcripts of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามกับตาแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัครสอบ จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย)
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้เข้าสอบเขียนคารับรองว่า “สำเนำถูกต้อง”
และลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของสำเนำเอกสำรและ
หลักฐำนทุกหน้ำ และให้นาเอกสารหลักฐานตั้งแต่ข้อ (1) – (4) ใส่ซองสีน้าตาลขนาดเอ 4 (9 x 12 นิ้ว)
ปิดผนึกพร้อมทั้งเขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัวสอบ และตาแหน่งที่สมัครสอบทีห่ น้าซองไว้ด้วย
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2.5 การสอบข้อเขียน
(1) ผู้ เข้ า สอบควรไปถึ งสถานที่ส อบก่ อ นเริ่ มเวลาสอบไม่ น้ อยกว่า 1 ชั่ ว โมง
เพื่อดาเนินการตรวจคัดกรอง โดยจะให้เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(2) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ
(3) ผู้ เข้า สอบจะต้อ งนั่ งสอบตามเลขที่นั่ งสอบและห้ อ งสอบ ที่ก รมพิ นิจ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
(4) ผู้ เข้ าสอบต้ องจั ดหาเครื่ องเขี ยน หรื อวั สดุ อุ ปกรณ์ ประกอบด้ วย ปากกา
ดินสอดา 2 บี หรือมากกว่า ยางลบ ส่วนกระดาษคาตอบจะต้องใช้กระดาษคาตอบที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจัดไว้ให้โดยเฉพาะโดยให้ลงลายมือชื่อไว้ในที่ที่กาหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อ และทาคาตอบ
ในกระดาษคาตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ส่วนการระบายวงกลมในกระดาษคาตอบ
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(4.1) ต้องระบายให้ดาเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมาย
อื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดาที่มีความดาเท่ากับ 2 บี หรือมากกว่า จะใช้ดินสอสีอื่นหรือปากกาไม่ได้
(4.2) เครื่องตรวจกระดาษคาตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบาย
เท่านั้น หากขีดเขียน หรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใดๆ ในการระบาย
กระดาษคาตอบอันเกิดจากาการกระทาของผู้เข้าสอบเอง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น กับผลการตรวจกระดาษคาตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคาตอบ
(4.3) ในกรณีมีการแก้ไขการระบายวงกลมให้ใช้ยางลบลบให้สะอาด และ
ห้ำมใช้น้ายาลบคาผิดโดยเด็ดขาด
(5) ห้ ำ มน ำ เครื่อ งมือ สื่ อสาร เครื่อ งบัน ทึ กภาพ เครื่อ งบัน ทึ กเสี ย ง อุ ปกรณ์ที่ ใ ช้
คานวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น นาฬิกาข้อมือที่มีเสียงปลุก นาฬิกาดิจิตอล รวมทั้ง เอกสาร ตารา หนังสือ
บันทึกข้อความ กระเป๋า หรื ออุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากข้อ 2.5 (4) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดหากนาเข้า
ห้องสอบจะถือว่าเจตนำกระทำกำรทุจริต ให้ยุติการสอบและจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
(6) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด
(7) ผู้เข้ำสอบเมื่อลงมือทำข้อสอบแล้วจะต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลำทำตอบ
(8) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(9) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
(10) ห้ามผู้เข้าสอบ คัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่าเจตนากระทาการ
ทุจริต ให้ยุติการสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และอาจจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
(11) เมื่อหมดเวลา กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทาตอบต้องหยุดทันที
และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
2.6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่ านการวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแห่ง (ภาค ข.) และผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ทาง http://djop.thaijobjob.com หรือwww.djop.go.th
และป้ายประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
/ผู้ใดไม่ปฏิบัติ...
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ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิ ธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรื อพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และคณะกรรมการดาเนินการสอบฯ อาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน
สาหรับบุคคลนั้น หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญและพนักงานราชการทั่วไป และจะดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์
(วรรณพงษ์ คชรักษ์)
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำเนำถูกต้อง
ว่ำที่ร้อยตรีหญิง
(บรรจง อิทธิสำร)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

พัชรนันท์ /คัด
บรรจง /ทำน

