
 
 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

          (Lab boy) โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 
 

 
             ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใน 
โรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ อัตรา 
 ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔  
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ส าหรับลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาทุกต าแหน่งยกเว้น ต าแหน่ง ครูผู้สอน บุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) โครงการคืน
ครูให้นักเรียน จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน และเงินสมทบเงินประกันสังคมร้อยละ ๕ 
ของค่าจ้าง 
 ๒. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ 
     ใช้ความรู้ความช านาญทางเทคนิคซึ่งต้องผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาท่ีตรง 
กับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ หรือใช้ความรู้และทักษะเฉพาะของบุคคลปฏิบัติงานประจ าห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า และปฏิบัติงาน 
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 
                        ๒.๑ ด้านงานปฏิบัติการ จัดเตรียมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียน 
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดท าทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพ่ือให้ 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     ๒.๒ ด้านงานบริการ ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่บุคคลที่เก่ียวข้องในเรื่องเกี่ยวกับ 
งานที่รับผิดชอบ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
 ๓. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
     ๓.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
     ๓.๒ มีวุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
สามารถปฏิบัติงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ได้ 
     ๓.๓ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 
     ๓.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
     ๓.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ใน 
กฎ ก.ค.ศ. 
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     ๓.๖ ไม่เป็นผู้เคยโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความ 
ผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

         ๓.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
     ๓.๘ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 ๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
     ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 
วันที่  ๓  – ๑๑  มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสารบรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้ 
     ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน  ๑  รูป 
     ๔.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริงพร้อมส าเนา   จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๔ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์  
           ฉบับจริงพร้อมส าเนา       จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๕ ปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ (กรณีท่ียังมิได้รับปริญญา) กรณีใช้ใบรับรองวุฒิต้อง 
           ระบุชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบ 
           หลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติ 
           ปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๖ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
     ๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มายื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
ลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
     ๕.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน 
ของการไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วน และกรณีท่ีแข้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน 
ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ในทุกกรณี ผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ และหากมีกรณีการเปลี่ยนแปลง 
ที่อยู่ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบ จะต้องแจ้งให้หน่วยจัดสอบทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากไม่มีการแจ้งจะถือ 
ว่าสถานที่ที่แจ้งไว้เดิมสามารถติดต่อได้ 
     ๕.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง 
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าเหตุใดๆ อันมีผล 
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าการรับสมัครและเข้ารับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จะไม่พิจารณาจ้างตามประกาศ ผู้สมัครจะเรียกรี้องสิทธิและประโยชน์ใดๆ มิได้และ
อาจจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๒ 
และเว็บไซต์ http://www.bj.ac.th/main/ และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก าหนด
ตามประกาศรับสมัครจะถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ๗. วิธีการคัดเลือก 
     จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ 
 ๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จะด าเนินการคัดเลือกตามก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 
 

http://www.bj.ac.th/main/
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วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
วันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องวิชาการโรงเรียน 
เบญจมราชูทิศ 

สัมภาษณ์ 
- สัมภาษณ์ด้วยวิธีการสังเกต โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว   
  และการศึกษา บุคลิกท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
  การมีปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 
  และอุดมการณ์ 

 
 

๑๐๐ 

 

 
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
     ๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน 
เท่ากันจะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้ล าดับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
     ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุด
ลงมา ภายในวันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
      ๑๐.๑ โรงเรียนจะด าเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ล าดับที่ ๑ มาท าสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๗
มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ฝ่ายอ านวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  
      ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดท า
สัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดและจัดท าสัญญาจ้าง 
      ๑๐.๓ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะด าเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านแล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อเนื่อง 
      ๑๐.๔ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นอันยกเลิกกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
              - ผู้นั้นไม่มารายงานตัว 
              - ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การสั่งจ้าง  
              - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้างในวัน เวลาที่ก าหนด 
              - ผู้นั่นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง 
      ๑๐.๕ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 
ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือ
ข้าราชการ 
      ๑๐.๖ กรณีตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครจะไม่ได้
รับพิจารณาสั่งจ้างชั่วคราว หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขากคุณสมบัติแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
      ๑๐.๗ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)  
ในระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ 
ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโยไม่ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไข 
และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

 

 

(นายศิริพงศ์  พงษ์ดี)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

 



 
 
 

ปฏิทินการด าเนินการเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
 

การด าเนินการ วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ 
๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

จังหวัดจันทบุรี  และ 
http://www.bj.ac.th/main/ 

 
๒. ก าหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๓ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

เว้นวันหยุดราชการ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จังหวัดจันทบุรี  และ 

http://www.bj.ac.th/main/ 
 

๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
   การคัดเลือก 

ภายในวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จังหวัดจันทบุรี  และ 

http://www.bj.ac.th/main/ 
 

๔. ด าเนินการคัดเลือก ภายในวันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จังหวัดจันทบุรี  และ 

http://www.bj.ac.th/main/ 
 

๕. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จังหวัดจันทบุรี  และ 

http://www.bj.ac.th/main/ 
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