
 
 
 

ประกาศโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง  รับสมคัรคัดเลือกบคุคลจางเหมาบริการ  ตําแหนง  นักการภารโรง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

********************* 

ดวยโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ มีความประสงคจะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
จางเหมาบริการ  ตําแหนง  นักการภารโรง  ดวยเงินบํารุงการศึกษา  จํานวน  3  อัตรา  เพ่ือปฏิบัติงานของ

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัด
กระบี่ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร    นักการภารโรง  จํานวน  3  อัตรา   
2.  คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
     2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

 2.1.1 มีสัญชาติไทย 
 2.1.2 มีอายุไมต่ํากวา  18 ปบริบูรณ แตไมเกิน  60 ป นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย 
 2.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 2.1.4 ไมเคยเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมไรความสามารถหรือจิต 

ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 2.1.5 ไมดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค 

การเมือง 
 2.1.6 ไมเคยเปนผูตองโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง 

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศลีธรรม
อันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

 2.1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หนวยงานอื่นของรัฐ  

3. ระยะเวลาการจาง 
     ผูไดรับการคัดเลือกจะทําสัญญาจางเหมาบริการ ตําแหนง คนสวน เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ระยะเวลาระหวางเดือน ตุลาคม 2561- 
กันยายน  2562 

4. อัตราคาจาง 
    อัตราคาจาง เดือนละ  9,000  บาท 

5. ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
   5.1 ปฏิบัติงานในการเปด-ปดอาคารเรียน  หองเรียนหรืออาคารประกอบ ทําความสะอาดบริเวณอาคาร

สถานที่และดูแลทรัพยสินของทางราชการ ทําความสะอาดหองเรียน  หองน้ํา  หองสวม   
   5.2 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
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 6.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
      ผูประสงคจะสมัครคดัเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที ่สํานักงานอํานวยการ 
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  459  ม.7  ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบี ่ ตั้งแตวันที่  25 กันยายน – 
4 ตุลาคม 2561  เวลา  08.30-16.30 น.  (เวนวันหยดุราชการ) 

7.  หลักฐานการสมัคร  
      7.๑  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา    จํานวน  2  ฉบับ 
      7.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  2  ฉบับ 
                7.3  สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  2  ฉบับ 
                7.4  ใบรับรองแพทย     จํานวน  2  ฉบับ 
                7.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  (ถามี)     จํานวน  2  ฉบับ  
 7.6  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว (ถายไมเกิน ๖ เดือน)   จํานวน  2  รูป  

 8.  การยื่นใบสมัคร 
  8.๑  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครคดัเลือกดวยตนเอง  และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ใหถูกตองและครบถวน 
          8.๒  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย

ไวในใบสมัคร 
                8.๓  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 

          9.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ขาคัดเลือกในวันที ่ 5  ตุลาคม  2561  โดยปดประกาศไว                                       
ณ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่หรือติดตอสอบถาม ไดที่สํานักงานอํานวยการ โรงเรียนองคการ-
บริหารสวนจังหวัดกระบี ่โทร. ๐-๗๕62-3791-2  ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.kpaos.ac.th/ 

10.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
        ทดสอบโดยวิธปีฏิบัติและสอบสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความรูและความเหมาะสมกับตําแหนง  

11.  วัน เวลา และสถานทีค่ัดเลือก 
         โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่กําหนดสอบคัดเลือกในวันที่  10  ตุลาคม  2561  
สถานทีค่ัดเลือก ณ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่ ตามกําหนดการสอบในตารางดังตอไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
วันที่  10  ตุลาคม  2561 
เวลา  14.๐๐ น.  

 
สอบสัมภาษณและสอบปฏิบัต ิ
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11. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
       11.๑  ผูคัดเลือกผานจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 6๐  
        11.๒  จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสงูลงมา ในวันที่     
10 ตุลาคม  2561   
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 

    (นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลจางเหมาบริการ 
ตําแหนง นักการภารโรง 

ตามประกาศโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่  24  กันยายน  2561 

****************************** 
 

24  กันยายน  2561                         ประกาศรับสมัคร 
25 กันยายน-4 ตุลาคม 2561                        รับสมัคร เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.3๐ น.  

(เวนวันหยุดราชการ) 
5  ตุลาคม 2561                              ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
10  ตุลาคม  2561                            สอบคัดเลือก 
10  ตุลาคม  2561                                     ประกาศผลการคัดเลือก 
11  ตุลาคม  2561    รายงานตัว / ทําสัญญาจาง / เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกบคุคลจางเหมาบริการ ตําแหนง นักการภารโรง 
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่   
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  

…………………………………………………………. 
 

๑.     ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
        สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.     เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน 
๓.     เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.     เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 
        .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 
๕.     ที่อยูปจจุบัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 
        อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย................... 
        เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ................................................... 
๖.     สําเร็จการศึกษาจาก................................................................................................................................ 
       ไดรับวุฒิการศกึษา...............................................วิชาเอก......................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................ 
๗.     ขอสมัคร ตําแหนง นักการภารโรง  โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร 
          (..................................................) 
     ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ.๒๕61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปถ่าย 


