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ประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
----------------------------------------------- 

 

ด้วย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ได้แก่ 

(1) ตําแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก  จํานวน  1  อัตรา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี ้
2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบป ี
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับพนักงานเทศบาล  ดังนี ้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

2.1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 

2.1.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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2 
 

2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถ่ิน 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ

สมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี ้(ภาคผนวก ก.) 
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานจ้างได้ ท้ังนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2521 
    

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.nakhoncity.org  
หรือขอรับใบสมัครได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรอง
สําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวม
ใส่กางเกงยีนต์ กางแกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด ร้องเท้าแตะ) ระหว่างวันท่ี   18 - 26     กันยายน 2561  
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 128 

 

3.2 หลักฐานท่ีต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 1 รูป 
3.2.2 สําเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง

คุณวุฒิ) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิด
รับสมัคร จํานวน 1 ชุด 

3.2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.5 ใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่ง

ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีตําแหน่งท่ีต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 
3.2.7 สําเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.8 สําเนาหลักฐานอ่ืน เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า 

(ถ้ามี)  
 

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จํานวน 100 บาท  เม่ือสมัครแล้ว

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนได้ส่วนเก่ียวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได ้

/3.4 เงื่อนไข... 
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3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนด
วัน เวลา สถานท่ีดําเนินการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก ภายใน วันท่ี  3  ตุลาคม 2561 โดยเป็น
หน้าท่ีของผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานท่ีเลือกสรรด้วยตนเอง ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซด์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org 
หรือสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 128 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน

จ้างโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กําหนด ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลท่ีจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะประเมินสมรรถนะ โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 

คะแนน) 
 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ 
 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบ

ได้ ภายใน 7 วันทําการหลังจากการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ www.nakhoncity.org โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผล
ไปเม่ือครบ 1 ปี นับจากวันประกาศข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่ แล้วแต่กรณี 
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8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

นครศรีธรรมราชก่อนจึงทําสัญญาจ้างและดําเนินการจัดจ้างได ้
โดยประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจให้ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี และจะมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ผลการประเมินต้องไม่ต่ํากว่าระดับด ี
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  กันยายน  พ.ศ.2561 
 
 
 

(นายพงศ์สินธุ์  เสนพงศ์) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรนีครนครศรีธรรมราช 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี   10  กันยายน 2561 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปี พ.ศ.2561 

------------------------------------- 
 
ช่ือตําแหน่ง  ผู้ช่วยสถาปนิก (รหัส 3702) 
 

ตําแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับสถาปัตยกรรม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการกําหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรม

หลัก รวมท้ังการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่าง ๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง 
1.2 จัดทําแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรมหลัก 

จัดทํางบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนท่ีใช้สอยของหน่วยงานและให้ได้
สถาปัตยกรรมท่ีมีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

1.3 ร่างแบบ ออกแบบ และเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม เพ่ือให้ได้แบบสถาปัตยกรรมท่ี
ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ และเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้

1.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่าง ๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ือให้
ได้แบบแปลนท่ีถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารท่ีกําหนดไว ้

1.5 คํานวณโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ประมาณราคา และจัดทําราคาเก่ียวกับการก่อสร้าง
การตกแต่งอาคารสถานท่ี และการผังเมือง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานด้าน
สถาปัตยกรรมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

1.6 ตรวจสอบคุณภาพอาคาร และสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้อาคารและสถานท่ีต่าง ๆ 
มีความถูกต้อง และได้มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว ้

1.7 ศึกษา สํารวจอาคาร สถานท่ี และภูมิประเทศต่าง ๆ และจัดทําเอกสาร และสรุปรายงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านสถาปัตยกรรม รวมท้ังฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานด้านสถาปตัยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.8 ให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และผังเมืองแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง สามารถนําไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

1.9 ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนท่ี กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง 
รวมท้ังการจัดรูปท่ีดิน เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมท่ีด ี

1.10 ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทาง
สถาปัตยกรรมหลัก เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการท่ีกําหนด 

1.11 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทําคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก 
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1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด 

1.13 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว ้

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานด้านสถาปัตยกรรมท่ีได้รับมอบหมาย หรือร่วมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานด้านสถาปัตยกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว ้

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานงานด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

4.1 ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ี 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 

4.2 จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพ่ือปรับปรุงหรือจัดทําฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ ท่ี
เก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ  

4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทําโดยเอกชนหรือ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน 

4.4 ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลท่ัวไปและหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

4.5 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างท่ีเก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง อ่ืนท่ีเ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได ้

 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ป ี
 

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


