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ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

ด้วย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

  

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ได้แก่ 

(1) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล   จํานวน  2  อัตรา 
(ตามเอกสารหมายเลข 1 ผนวก ก แนบท้ายประกาศฯ น้ี) 

(2) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จํานวน  1  อัตรา 
(ตามเอกสารหมายเลข 1 ผนวก ข แนบท้ายประกาศฯ น้ี) 

 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปน้ี 
2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น
สําหรับพนักงานเทศบาลดังน้ี 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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2.1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

2.1.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ

สมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1) 
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง

เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งน้ี เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 

 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อม
เอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ (แต่งกาย
ชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนต์ กางแกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด ร้องเท้าแตะ) 
ระหว่างวันที่   9 – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 128 

 

3.2 หลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว  จํานวน 3 รูป 
3.2.2 สําเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง

คุณวุฒิ) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิด
รับสมัคร (วันที่  18 ตุลาคม 2562 ) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

3.2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่ง

ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีตําแหน่งที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 
3.2.7 สําเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) หรือ หนังสือสําคัญ (ส.ด.8) หรือ 

ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (ส.ด.43) (กรณีผู้สมัครเพศชาย)  
จํานวน 1 ฉบับ 
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3.2.8 สําเนาหลักฐานอ่ืน เช่น ใบสาํคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล (กรณีช่ือตัว หรือ ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน) จํานวน
อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

***สําเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงลายมือ
ช่ือตัวบรรจง วันที่ พร้อมเขียนช่ือตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุม
ด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า*** 

***ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไม่ย่ืนหลักฐานหรือเอกสารข้อใดข้อหน่ึง ไม่มี
สิทธิเข้ารับการการสรรหาและเลือกสรร*** 

 

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครแล้ว

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่มีการยกเลิกการสอบคร้ังน้ีทั้งหมด  เน่ืองจากมีการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเก่ียวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตน้ันได้ 

 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
3.4.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่าน้ัน 

(ผู้สมัครจึงควรศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ และตรวจสอบการสมัครให้ถูกต้อง) 
3.4.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรร โดยต้องเป็นผู้สาํเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 25 มกราคม 2562 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใดจะถือ
ตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

3.4.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่   
22 ตุลาคม 2562 โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องตรวจสอบรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่เลือกสรรด้วยตนเอง ซึ่ง
จะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซด์เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 128 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน

จ้างโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กําหนด ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลที่จําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะประเมินสมรรถนะ ดังน้ี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ภาคความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และประเมินภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน

สมรรถนะในแต่ละภาค (ภาค ก, ภาค ข และภาค ค) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไป
ตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายใน 

7 วันทําการ หลังจากการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้
ที่สมัครการสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากเลขประจําตัวสมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร  

7.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศ
ขึ้นบัญชี เว้นแต่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะมีการสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่งเดียวกันน้ีอีก และได้มีการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

 

8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเลือกสรรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) ก่อนจึงทําสัญญาจ้างและดําเนินการจัดจ้างได้ 
8.2 การจัดทําสัญญาจ้างจะเป็นไปตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หากผู้

ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงลําดับที่จะจัดจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ์ิ
ไม่เข้ารับการจัดทําสัญญาจ้าง 

8.3 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
กําหนด โดยประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจให้ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ผลการประเมินต้องไม่ตํ่ากว่าระดับดี 
 

/8.4 ในกรณี... 
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8.4 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตําแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเร่ืองเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุหรือจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส ความยุติธรรมและความเสมอภาค ดังน้ัน หากมีผู้ใด
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการสรรหาและเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ี โปรด
อย่าได้หลงเช่ือและอย่ายอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรรได้ และหากผู้ใดได้รับข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ดําเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

 อน่ึง สําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างคร้ังน้ี ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลังปรากฏว่าผู้
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ขอสงวนสิทธ์ิในการสรรหาและเลือกสรรและทําสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทําสัญญาจ้างแล้ว 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2562       
 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์วัศ  เสนพงศ์) 
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก  ก 
(หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ และคณุสมบตัเิฉาะตาํแหน่ง) 
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่  1 ตุลาคม 2562 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
------------------------------------- 

ชื่อตาํแหน่ง  ผู้ช่วยนายชา่งเครื่องกล (รหสั 4705) 
 

ตําแหน่งประเภท พนกังานจ้างตามภารกิจ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับแนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. ดา้นการปฏบิตักิาร 
 1.1 ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
 1.2 ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตช้ินส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ติดต้ัง ทดลอง 
ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 
 1.3 สํารวจรวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติประวัติการบํารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกลเครื่องมือกล 
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
 1.4 ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การ
ดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 
 1.5 จัดเก็บ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  2. ดา้นการบริการ 
 2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ให้คําแนะนําและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ทํางาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเคร่ืองกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเคร่ืองกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล-โรงงาน 
ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.
อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเคร่ืองกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล-โรงงาน 
ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ,ก.ท. และ 
ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
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  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาหรือ
ทางเคร่ืองกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเคร่ืองกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่าง
กลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. 
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ4 ปี 
 

อัตราค่าตอบแทน 
  - คุณวุฒิตามข้อ 1. ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวตามที่
กฎหมายกําหนด 

- คุณวุฒิตามข้อ 2. ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
ตามที่กฎหมายกําหนด 

- คุณวุฒิตามข้อ 3. ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
ตามที่กฎหมายกําหนด 
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ภาคผนวก  ข 
(หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ และคณุสมบตัเิฉาะตาํแหน่ง) 
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
------------------------------------- 

ชื่อตาํแหน่ง  ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟา้ (รหสั 4706) 
 

ตําแหน่งประเภท พนกังานจ้างตามภารกิจ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 สํารวจเขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล 

บํารุงรักษา และใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์รับส่ง
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

 1.2 จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผนบํารุงรักษา 
 1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามท่ีหน่วยงาน หรือ

กฎหมายกําหนด 
 1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี

จํานวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
 2. ด้านการบริการ 
 2.1 ให้คําแนะนําตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือประกอบการ

ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
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 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ4 ปี 

 

อัตราค่าตอบแทน 
  - คุณวุฒิตามข้อ 1. ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวตามที่
กฎหมายกําหนด 

- คุณวุฒิตามข้อ 2. ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
ตามที่กฎหมายกําหนด 

- คุณวุฒิตามข้อ 3. ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
ตามที่กฎหมายกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

หลกัสตูรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่  1 ตุลาคม 2562 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
------------------------------------- 

 

 หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและ
วิธีการสรรหาและเลือกสรร มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  เป็นการทดสอบวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546  
 4. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางพ.ศ. ๒๕๕๘ 
 5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 7. ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
 

  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งที่สมัคร
การสรรหาและเลือกสรรโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
 

 ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล ประกอบด้วยเน้ือหาวิชา 
 1. ความรู้เก่ียวกับการซ่อม การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ 
  2. ความรู้เก่ียวกับนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 
 3. ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 
 4. ความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองยนต์ 
 5. ความรู้เก่ียวกับไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
  6. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหน่งที่สมัครการสรรหาและเลือกสรร 
 

  ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ประกอบด้วยเน้ือหาวิชา 
 1. ความรู้พ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ความรู้พ้ืนฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 
  3. ความรู้เก่ียวกับระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเคร่ืองปรับอากาศ 
  4. ความรู้เก่ียวกับการติดต้ัง ซ่อมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 
 5. ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์และคํานวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
  6. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหน่งที่สมัครการสรรหาและเลอืกสรร 
 


