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ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
----------------------------------------------ด้ว ย เทศบาลนครนครศรีธ รรมราช ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัด จ้างเป็นพนักงานจ้า ง
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก
จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เ ป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
2.1.7 ไม่เ ป็น ผู้เ คยต้ องรับ โทษจํา คุก โดยคํ า พิพ ากษาถึง ที่สุด ให้ จํา คุก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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2.1.8 ไม่เป็นผู้เ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รั ฐวิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมั คร สามารถดาวน์ โ หลดใบสมัค รทางเว็ บ ไซด์ www.nakhoncity.org
หรือขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรอง
สําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวม
ใส่กางเกงยีนต์ กางแกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด ร้องเท้าแตะ) ระหว่างวันที่ 18 - 26 กันยายน 2561
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 128
3.2 หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3.2.2 สํ า เนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา (ปริ ญ ญาบั ต รหรื อ ประกาศนี ย บั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
คุณวุฒิ) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ 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 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
3.2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่ง
ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีตําแหน่งที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
3.2.7 สําเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
3.2.8 สําเนาหลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
(ถ้ามี)
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครแล้ว
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
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3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้ว น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนด
วัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ภายใน วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยเป็น
หน้าที่ของผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่เลือกสรรด้วยตนเอง ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซด์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org
หรือสอบถามได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 128
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กําหนด ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลที่จําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะประเมินสมรรถนะ โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนที่สอบ
ได้ ภายใน 7 วันทําการหลังจากการสรรหาและเลือกสรรเสร็จ สิ้นแล้ว ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ www.nakhoncity.org โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผล
ไปเมื่อครบ 1 ปี นับจากวันประกาศขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่ แล้วแต่กรณี
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8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราชก่อนจึงทําสัญญาจ้างและดําเนินการจัดจ้างได้
โดยประเภทพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ให้ ทํ า สั ญ ญาจ้ า งไม่ เ กิ น คราวละสี่ ปี และจะมี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ผลการประเมินต้องไม่ต่ํากว่าระดับดี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561

(นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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ผนวก ก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่
กันยายน 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปี พ.ศ.2561
------------------------------------ชื่อตําแหน่ง

ผู้ช่วยสถาปนิก (รหัส 3702)

ตําแหน่งประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกําหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรม
หลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่าง ๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
1.2 จัดทําแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรมหลัก
จัด ทํ า งบประมาณ ราคาค่ า ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยของหน่ ว ยงานและให้ ไ ด้
สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 ร่างแบบ ออกแบบ และเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้แบบสถาปัตยกรรมที่
ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ และเป้าหมายที่กําหนดไว้
1.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่าง ๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อให้
ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่กําหนดไว้
1.5 คํานวณโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ประมาณราคา และจัดทําราคาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
การตกแต่งอาคารสถานที่ และการผังเมือง เพื่อเป็น ข้อมูล ประกอบการตั้งงบประมาณในการดํา เนิน งานด้า น
สถาปัตยกรรมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.6 ตรวจสอบคุณภาพอาคาร และสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาคารและสถานที่ต่าง ๆ
มีความถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้
1.7 ศึกษา สํารวจอาคาร สถานที่ และภูมิประเทศต่าง ๆ และจัดทําเอกสาร และสรุปรายงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และผังเมืองแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง สามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
1.9 ออกแบบวางผัง สภาพแวดล้อ มทางกายภาพของพื้น ที่ กลุ่มอาคาร ชุ มชนและเมือ ง
รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.10 ควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมและต่ อ เติ ม รวมถึ ง งานอนุ รั ก ษ์ ท าง
สถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กําหนด
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทําคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก

6
1.12 ศึ กษา และติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบีย บต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานด้านสถาปัตยกรรมที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดําเนินการวางแผนการ
ทํางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานด้านสถาปัตยกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.2 จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทําฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ ที่
เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทําโดยเอกชนหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
4.4 ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน
ต่าง ๆ
4.5 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือในสาขาวิชาหรือทางการ
สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง

ไม่เกิน 4 ปี

อัตราค่าตอบแทน

เดือนละ 15,000 บาท

ใบสมัครเลขที่.......................................
ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1.ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................สัญชาติ......................................
2.อายุนับถึงวันปิดรับสมัครไม่ต่ํากว่า 18 ปี บริบูรณ์ คือ เกิดวันที่..........เดือน..........................พ.ศ..........(อายุ......ปี.....เดือน)
3.วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัครสอบ ได้แก่ ได้รับประกาศนียบัตร/ปริญญา.............................................................
สาขาหรือวิชาเอก................................................................จากสถานศึกษา.............................................................................
เมื่อวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ..................(ภายในวันปิดรับสมัคร) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม.....................
4.ระดับที่สมัครสอบ
 ทั่วไป
 ภารกิจ  เชี่ยวชาญ
5.ตําแหน่งที่สมัครสอบ ผู้ช่วยสถาปนิก
6.วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับคือ............................................................ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................
7.เลขประจําตัวประชาชน.......................................................ออกให้ ณ จังหวัด...................................................................
8.ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ใช้ในการติดต่อ) บ้านเลขที่..............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย................................................
ถนน................................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต......................................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.............................หมายเลขโทรศัพท์.................................................
9.ชื่อ – สกุล บิดา....................................................................................อาชีพ........................................................................
10. ชื่อ – สกุล มารดา.............................................................................อาชีพ........................................................................
11.สถานภาพการสมรส ( ) โสด
( ) สมรส
( ) หม้าย
( ) หย่า/แยกกันอยู่
ชื่อสามี/ภรรยา.........................................................................สัญชาติ........................อาชีพ...................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผูม้ ีคุณสมบัติ
ทั่ว ไปครบถ้ ว นตามข้อ 4 แห่ ง ประกาศ ก.ท.จ.นครศรี ธ รรมราช เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ เ กี่ ย วกับ พนั ก งานจ้ า ง ลงวัน ที่ 19
กรกฎาคม 2547 และมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค รและการสอบอย่ า งครบถ้ ว น และหากหลั ก ฐาน
ประกอบการสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิรับสมัคร
สอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตําบล
ขุนทะเล
ลงลายมือชื่อ........................................................ผู้สมัครสอบ
(......................................................)
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.............

