
 

(สําเนา) 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงยุตธิรรม 

และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เรื่อง  รายช่ือผูสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว  
สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
ในการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 

และการสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  
สําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  

-------------------------------------------------------------------- 

 ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ไดมีประกาศ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม      
และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ซ่ึงกําหนดวันรับสมัครตั้งแต
วันท่ี ๑๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยใหสงเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด หรือบริษัทขนสงเอกชน ภายในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย
ตนทางหรือบริษัทขนสงเอกชน ประทับตรารับจดหมายของผูสมัคร เอกสารสมัครท่ีสงภายหลังวันปดรับสมัคร
จะไมไดรับการพิจารณา และกําหนดประกาศรายชื ่อผู สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบ ภายในวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซตของกระทรวงยุติธรรม www.moj.go.th หัวขอ 
“ขาวรับสมัคร/แตงตั้ง/รับโอน” นั้น   

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ขอประกาศรายชื่อผูสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
โดยกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง
และการสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) สําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ดังตอไปนี้  

 ก. รายช่ือผูสมัครสอบสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร เพ่ือเขารับการสอบความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

๔001 นายภูษิต คลังสิน  

๔002 นางสาวณัฏฐนิชา ถือทอง  

4003 นางสาวเทพสุดา ดีแจง  

4004 นายพลวัฒน จั่นพลอย *รอตรวจสอบวุฒิเพ่ิมเติม 

 

ท้ังนี้... 
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  ท้ังนี้ การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบตามประกาศนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ 
ไดประกาศตามเอกสารและขอเท็จจริงท่ีผูสมัครสอบไดรับรองตนเองในใบสมัครสอบวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังวา ผูสมัครสอบรายใด  
มีคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครสอบรายนั้น 
เปนผูท่ีไมมีสิทธิเขาสอบ เปนไปตามเง่ือนไขในการรับสมัครสอบ ขอ ๔ ในประกาศคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลฯ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว 
สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
หากมีขอสอบถามกรณีไมมีชื่อเปนผูสมัคร สามารถสอบถามท่ีกลุมงานสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๗๘  

 ข. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
สําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ใหผูสมัครเขารับการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
(สอบขอเขียน) ตามวัน เวลา และสถานท่ีตามตารางสอบ ดังนี้ 

วัน เวลาสอบ กิจกรรม 
เลขประจํา 
ตัวสอบ 

สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ 
ท่ีใชสอบ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๘ กันยายน 
๒๕๖๕ 

๑. เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 

๒. เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

 

 
 

รายงานตัว 

สอบขอเขียน
แบบปรนัย 

๔๐๐๑ - ๔๐๐๔ 

 

 

หอง ๙ - ๐๒ ชั้น ๙ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
อาคารกระทรวงยุติธรรม  
(ตึกใหม) ถนนแจงวัฒนะ  
แขวงทุงสองหอง 
เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 

- ป า ก ก า
หมึกสีน้ําเงิน 
- น้ํ ายาลบ
คําผิด 

  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ผู ท่ีสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   
(สอบขอเขียน) ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สอบสัมภาษณ) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 

 ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) 

  ๑. หลักฐานท่ีผูสมัครตองนํามาในวันสอบ หากไมนํามาในวันสอบ กรรมการหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการสอบ จะไมอนุญาตใหรายงานตัวเพ่ือเขาสอบ 
   ๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายบุคคล 
และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน   
   ๑.๒ เอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจท่ียืนยันวาไมมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมงกอนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใชชุดตรวจ ATK ของสถานท่ีตรวจ 
(แบบมีหนังสอืรับรอง) จากโรงพยาบาล คลินิก หองแล็ป หรือรานขายยาท่ีเขารวมโครงการผานแอปพลิเคชันหมอพรอม 
โดยตองมีผลเปนลบเทานั้น เพ่ือยืนยันวาไมมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงในเอกสารรับรอง 
ผลการตรวจ ATK หรือ ผลตรวจ RT-PCR จะตองระบุชื่อ - สกุล ตรงกับผูสมัครสอบ ท้ังนี้ ใหนําสําเนาเอกสาร
หรือเอกสารฉบับจริงมายื่นกอนเขาสอบในวันสอบทุกครั้งดวย หากไมมีเอกสารมาแสดงตอเจาหนาท่ีจะไมไดรับอนุญาต
ใหเขาสอบ (เจาหนาท่ีจะไมคืนเอกสารและในวันสอบเจาหนาท่ีไมมีบริการปริ้นเอกสาร สําหรับผลรับรองการตรวจ
จากแอปพลิเคชันหมอพรอม ตองปริ้นเปนเอกสารมายื่นเทานั้น) 

 

๒. การรายงานตัว... 
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  ๒. การรายงานตัวของผูสมัครเพ่ือเขาสอบ  
   ๒.๑ เจาหนาท่ีจะรับรายงานตัว ณ เคานเตอรประชาสัมพันธ (ฝงหนาศูนยบริการรวม
กระทรวงยุตธิรรม) อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
   ๒.๒ ผูท่ีมารายงานตัวหลังเวลาท่ีกําหนด จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

  ๓. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   ๓.๑ แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 
กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ  
โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน รวมท้ังตองสวมหนากากอนามัย     
ท่ีผูเขาสอบจัดหามาเอง ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหสวมเสื้อยืด เสื้อไมมีแขน กางเกงยีนส กระโปรงยีนส รองเทาแตะ 
รองเทาผาใบ  
   ๓.๒ เปนหนาท่ีของผูเขาสอบตองทราบวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบ 
   ๓.๓ ตองนําหลักฐานตามท่ีกําหนดในขอ ๑ มาแสดงตอเจาหนาท่ี หากไมนํามาในวันสอบ 
กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ จะไมอนุญาตใหรายงานตัวเพ่ือเขาสอบ 
   ๓.๔ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ ่มเวลารายงานตัว แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือ
ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ และกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบจะชี้แจง
รายละเอียดเก่ียวกับการสอบ กอนเวลาสอบประมาณ ๑๕ นาที  
   ๓.๕ อุปกรณที่ตองใชในการสอบ ไดแก ปากกาหมึกสีน้ําเงิน และน้ํายาลบคําผิด 
สวนกระดาษทําตอบจะตองใชกระดาษทําตอบท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดไวใหโดยเฉพาะ 
   ๓.๖ หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ เครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 
หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีระบุไวเขาไปในหองสอบ   
   ๓.๗ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการสอบโดยเครงครัด 
   ๓.๘ ตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีกําหนดให ผูใดท่ีเขาผิดหองสอบจะไมไดรับ
อนุญาตใหเขารับการสอบ ผูมาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐ นาที  
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และจะถือวาสละสิทธิในการเขารับการสอบครั้งนี้ 
   ๓.๙ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออก
จากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ีท่ีควบคุมการสอบ 
   ๓.๑๐ เม่ืออยูในหองสอบขณะทําสอบตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบรายอ่ืน 
   ๓.๑๑ เม่ือครบกําหนดเวลา ๔๕ นาที นับต้ังแตเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบ 
ถาทําสอบเสร็จและประสงคสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบกอน 
จึงจะออกจากหองสอบได 
   ๓.๑๒ ไมอนุญาตใหคัดลอก หรือนําแบบขอสอบ กระดาษทําตอบท่ีใชในการสอบ 
ออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด 
   ๓.๑๓ เม่ือหมดเวลาทําสอบ และกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบใหหยุดทําสอบ 
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดก็ตอเม่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว 
   ๓.๑๔ เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน และตองไมกระทําการใดๆ 
อันเปนการรบกวนผูท่ียังทําสอบอยู 
   ๓.๑๕ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริต อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการสอบในตําแหนงนี้ และคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ อาจจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 
 

๓.๑๖ ผูใด... 
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   ๓.๑๖ ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวาสละสิทธิและไมมี
สิทธิเขารับการสอบในตําแหนงนี้ 

 ง. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
สําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ใหผูสอบผานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงซ่ึงเปนผูมีสิทธิ
เขารับการสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) เขารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สอบสัมภาษณ) ตามวัน เวลา และสถานท่ีตามตารางสอบ ดังนี้ 

วัน เวลาสอบ กิจกรรม 
เลขประจํา 
ตัวสอบ 

สถานท่ีสอบ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๘ กันยายน 
๒๕๖๕ 

๑. เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. 

๒. เวลา ๑๓.๔๕ น. เปนตนไป
จนกวาจะเสร็จสิ้น 

 

 
 

รายงานตัว 

สอบสัมภาษณ 

เฉพาะผู ท่ีสอบผ าน
ความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง 

 

 

 

หอง ๙ - ๐๒ ชั้น ๙ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
อาคารกระทรวงยุติธรรม  
(ตึกใหม) ถนนแจงวัฒนะ  
แขวงทุงสองหอง 
เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 

  เนื่องจากมีผูสมัครสอบตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ไมเกินกวา ๑๐ ราย ดังนั้น เพ่ือไมให 
ผูสมัครสอบตองเดินทางมาเขารับการสอบหลายครั้ง ซ่ึงอาจจะเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จึงกําหนดใหผูเขารับการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง เม่ือดําเนินการสอบเสร็จเรียบรอยแลว 
ใหอยูรอฟงผลการสอบในเวลาและสถานท่ีท่ีเจาหนาท่ีกําหนดซ่ึงจะแจงใหทราบในวันสอบ โดยผูสอบผานความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงจะเปนผูมีสิทธิเขารับการสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
และกําหนดใหผูมีสิทธิเขารับการสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) เขารับการสอบประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ภายในวันเดียวกัน ท้ังนี้ หากผูใดไมมารายงานตัวหรือเขารับการสอบ
ภายในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ และไมมีสิทธิเขารับการสอบในครั้งนี้   

 จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
  ใหผูมีสิทธิเขารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง 
หรอืชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อ
ไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหสวมเสื้อยืด เสื้อไมมีแขน 
กางเกงยีนส กระโปรงยนีส รองเทาแตะ รองเทาผาใบ 
 ๒. เปนหนาท่ีของผูเขาสอบตองทราบวัน เวลา และสถานท่ีในการรายงานตัวเพ่ือเขารับ
การสอบสัมภาษณ 
 ๓. ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหซ่ึงปรากฏ รูปถายบุคคล 
และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 
อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบได 
 ๔. ผูเขาสอบตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการสอบโดยเครงครัด 
  ๕. เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ียังไมไดเขาสอบ 
และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูท่ียังไมไดเขาสอบ 
 

ฉ.. มาตรการ... 
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 ฉ.. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  ๑. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ยังคงมีอยู และเพ่ือเปนการปองกันการเผยแพรระบาดของโรคดังกลาว รวมท้ังเก่ียวกับความปลอดภัยของผูเขาสอบ 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงขอใหผู เขาสอบทุกคนตองแสดงเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจ     
ท่ียืนยันวาไมมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมงกอนการสอบ 
โดยวิธี RT-PCR หรือการใชชุดตรวจ ATK ของสถานท่ีตรวจ (แบบมีหนังสือรับรอง) จากโรงพยาบาล คลินิก 
หองแล็ป หรือรานขายยาท่ีเขารวมโครงการผานแอปพลิเคชันหมอพรอม โดยตองมีผลเปนลบเทานั้น 
เพ่ือยืนยันวาไมมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงในเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK หรือ 
ผลตรวจ RT-PCR จะตองระบุชื่อ - สกุล ตรงกับผูสมัครสอบ ท้ังนี้ ใหนําสําเนาเอกสารหรือเอกสารฉบับจริงมายื่น
กอนเขาสอบในวันสอบทุกครั้งดวย หากไมมีเอกสารมาแสดงตอเจาหนาท่ีจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
(เจาหนาท่ีจะไมคืนเอกสารและในวันสอบเจาหนาท่ีไมมีบริการปริ้นเอกสาร สําหรับผลรับรองการตรวจจาก    
แอปพลิเคชันหมอพรอม ตองปริ้นเปนเอกสารมายื่นเทานั้น) 
  ๒. ผูเขาสอบตองเขารับการตรวจวัดอุณหภูมิท่ีหนาหองสอบกอนเขารับการสอบ ผูท่ีมี
อุณหภูมิรางกายตั้งแต ๓๗.๕ องศาเซลเซียสข้ึนไป จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการสอบ 
  ๓. หากผูเขาสอบมีผลการตรวจท่ียืนยันวามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการสอบ และใหถือวาสละสิทธิในการสอบครั้งนี้  
  ๔. ผูเขาสอบทุกคนตองใชเจลแอลกอฮอล ทําความสะอาดมือกอนเขาหองสอบ และตองสวม
หนากากอนามัยท่ีผูเขาสอบจัดหามาเองตลอดระยะเวลาสอบ รวมถึงรักษาระยะหาง (Social Distancing)  
  ๕. ไมอนุญาตใหผูท่ีไมเก่ียวของกับการสอบเขามาในบริเวณหองสอบ 
  ๖. ไมอนุญาตใหผูสมัครหรือผูที่ไมเกี่ยวของกับการสอบ นํารถทุกประเภทเขามาจอด  
ในกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากท่ีจอดรถอาจจะไมเพียงพอ (อนุญาตใหเฉพาะจอดรถรับสงผูเขาสอบเทานั้น)  

 ช. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  

  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อจัดจาง 
เปนลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซตของกระทรวง
ยุติธรรม www.moj.go.th หัวขอ “ขาวรับสมัคร/แตงตั้ง/รับโอน” ท้ังนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๕       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                 (ลงชื่อ)       รวิวรรณ ศรวีนาภิรมย 

                                              (ชื่อ)      รวิว(ล((Z]ร ศรีวนาภิรมย 

 

   

 

 

                 ขนิษตา คัด/ทาน 

(นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภริมย) 
ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

ประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 

และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 สําเนาถูกตอง 

 
 

(นางสาวศสิกานต  เย็นเยือก) 
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 
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