
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 

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

  ด้วย โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์  ในตําแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  ๑.  ช่ือตําแหน่งท่ีรับสมัคร 

1.1 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค จํานวน 15 อัตรา 
1.2 ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ จํานวน  1  อัตรา 
1.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จํานวน   2   อัตรา 
1.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จํานวน   1  อัตรา 
1.5 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) จํานวน   1   อัตรา 
1.6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวช.) จํานวน   1   อัตรา 
1.7 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิปวช.) จํานวน   3   อัตรา 
1.8 ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จํานวน  19  อัตรา 
1.9 ตําแหนง่พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน  27  อัตรา 
1.10 ตําแหน่งพนักงานประจําตึก จํานวน   4   อัตรา 
1.11 ตําแหน่งพนักงานเปล จํานวน   5   อัตรา 
1.12 ตําแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จํานวน   3  อัตรา 
1.13 ตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จํานวน   2  อัตรา 
1.14 ตําแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานพัสด)ุ จํานวน   1  อัตรา 
1.15 ตําแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)  จํานวน   3  อัตรา 
1.16 ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา จํานวน   1  อัตรา 

       รายละเอียดของตําแหน่งอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

        ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก     
 (๑) มีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ... 
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 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกในวันท่ีทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถ่ิน   และจะต้องนําเอกสารมายื่น ดังนี ้
 1.  บัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา  (สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผล
การเรียนฉบับภาษาไทย (Transcript))  ต้นฉบับ 
 2.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ  
ก.พ. ฉบับท่ี ๓ ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553)  (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์เท่านั้น)  จํานวน 
๑ ฉบับ  
 3.  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง), ใบเปลี่ยน     
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ต้นฉบับ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

  ๓.  การรับสมัคร 
       ๓.๑  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง           
ท่ี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ในวัน
และเวลาราชการ 
       ๓.๒  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
     ๑. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน  ๓  ใบ 
       ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน     จํานวน  ๑  ฉบับ    
     ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
     4. สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผูส้มัครเพศชาย) จํานวน  ๑  ฉบับ 
         5. สําเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จํานวน ๑ 
ฉบับ  และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย)  จํานวน  ๑  ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร   
 ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญา
บัตร, ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได ้
 ๓.๓  เง่ือนไขในการรบัสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร   พร้อมยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งท่ีสมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการไดร้ับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สําหรับผู้นั้น 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร...   





รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดือน) 
สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 
ชื่อตําแหน่งท่ีรับสมัคร ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.  ช่ือตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล 
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทําการ
รักษาโรค ทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ 
วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ใน
มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับงานการ
พยาบาล จัดสถานท่ีและเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ
บําบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุง
ครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  15  อัตรา 

ค่าจ้าง  พยาบาลวิชาชีพ 13,44๐  บาท / พยาบาลเทคนิค 11,500 บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

(หากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งแล้ว    
จะจ้างในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  

/2.  ช่ือตําแหน่ง... 
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2.  ช่ือตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษท่ีมีเทคนิคการใช้ท่ียุ่งยาก การฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ การใช้สาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคํานวณปริมาณรังสีและการ
กําหนดระยะเวลาท่ีจะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณท่ีต้องการ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค 
การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีการเครื่องกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในทาง
รังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมท้ัง
ปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  1  อัตรา 

ค่าจ้าง  11,230  บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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3.  ช่ือตําแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางด้านเวชสถิติ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานให้บริการงานเวชระเบียนการจําแนก
ประเภทผู้ป่วยในการรักษากลุ่มเฉพาะโรค รวบรวมข้อมูลเวชระเบียน สถิติประเภทต่างๆ ให้รหัสทางการแพทย ์
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  2  อัตรา 

ค่าจ้าง  8,985  บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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4.  ช่ือตําแหน่ง  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ   
  ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเก่ียวกับการช่วยเภสัชกรทํายาฉีด 
ยาเม็ด และยาน้ํา การช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ทําบัญชี เวชภัณฑ์ แยกประเภทต่างๆ ช่วยเก็บและรักษา
เวชภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง   1  อัตรา 

ค่าจ้าง  8,985  บาท  

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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5.  ช่ือตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
       ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทําข้อมูล ซึ่งมีลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทําเอกสารเก่ียวกับการประกันสุขภาพ การ
จัดทํา บันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  1  อัตรา 

ค่าจ้าง  8,146  บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตวัเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑  
-ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบปฏิบัต ิ

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
-ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
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6.  ช่ือตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวช.) 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
       ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทําข้อมูล ซึ่งมีลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทําเอกสารเก่ียวกับการประกันสุขภาพ การ
จัดทํา บันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  1  อัตรา 

ค่าจ้าง  6,738  บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พณิชยการ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑  
-ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบปฏิบัต ิ

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
-ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
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7.  ช่ือตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิปวช.) 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติค่อนข้างยาก เก่ียวกับการเงิน

การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี
ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี  
ทําหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  3  อัตรา 

ค่าจ้าง  6,738  บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พณิชยการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑  
-ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบปฏิบัต ิ

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
-ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
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8.  ช่ือตําแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ท่ีเก่ียวกับการให้บริการทางการพยาบาลข้ันมูลฐานแก่ผู้ป่วย 
ทางร่างกายหรือจิตท่ีมีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว้ในด้าน
การรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง 19   อัตรา 

ค่าจ้าง 7,500   บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 
  ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสมัภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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9.  ช่ือตําแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง 27   อัตรา 

ค่าจ้าง 6,552   บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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10. ช่ือตําแหน่ง พนักงานประจําตึก 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานท่ี ในการดูแล ทําความสะอาดบริเวณสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและ
เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมท้ังอํานวยความสะดวกติดต่องานระหว่าง
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  4  อัตรา 

ค่าจ้าง  ๖,552  บาท 

  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของ
ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัตงิาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานประจําตึก 
  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตงิานในหน้าท่ี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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11. ช่ือตําแหน่ง  พนักงานเปล 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อม
ดูแลบํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง 5   อัตรา 

 ค่าจ้าง 6,552   บาท 

 สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานเปล 
  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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12. ช่ือตําแหน่ง  พนักงานห้องผ่าตัด 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานทางการพยาบาลในห้องผ่าตัด ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในการตรวจสอบคัดกรอง
ความถูกต้องของผู้รับการผ่าตัด เช่น ตรวจสอบชื่อ – ชื่อสกุล ประเภทการผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ท่ีติดมากับผู้เข้า
รับการผ่าตัด เป็นต้น รวมท้ังดูแลทําความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีบริเวณภายในห้องผ่าตัดให้สะอาด 
ปลอดภัย สนับสนุนและบริการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง 3   อัตรา 

 ค่าจ้าง 6,552   บาท 

 สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจา้งชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด 
  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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13. ช่ือตําแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านโภชนา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียม จัดซื้อ กําหนดรายการ

อาหารและปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรงและผู้ป่วยท่ีต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึง     
ปรุงอาหารจัดเลี้ยงสําหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  2  อัตรา 

ค่าจ้าง  ๖,552  บาท 

  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัตงิาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
   มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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14. ช่ือตําแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัตงิานพัสด)ุ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานท่ัวไปตามแต่จะได้รับคําสั่ง โดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าท่ี เช่น งานเอกสารท่ัวไป
ต่างๆ สรุปสถิติรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับ
บริการ งานบํารุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานท่ีจําเป็นต้องใช้
แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  1  อัตรา 

ค่าจ้าง  ๖,552  บาท 

  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัตงิาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานพัสด)ุ 
  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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15. ช่ือตําแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานท่ัวไปตามแต่จะได้รับคําสั่ง โดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าท่ี เช่น งานเอกสารท่ัวไป
ต่างๆ สรุปสถิติรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับ
บริการ งานบํารุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานท่ีจําเป็นต้องใช้
แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  3  อัตรา 

ค่าจ้าง  ๖,552  บาท 

  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัตงิาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 
  1.  เพศชาย 
  2.  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี หรือ 
  3.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  
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16. ช่ือตําแหน่ง พนักงานประจําห้องยา 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเตรียม
และทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งหรือใบเบิกจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีห้องจ่ายยา และคลังยาเพ่ือป้องกัน
อุบัติการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  1  อัตรา 

ค่าจ้าง  ๖,552  บาท 

  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545  และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัตงิาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา 
  1.  เพศชาย 
  2.  มีความรูค้วามสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี หรือ 
  3.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  

 
 

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


