ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว..(รายวัน)
----------------------ด้วย โรงพยาบาลนครพิงค์..สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่.มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.(รายวัน).สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ ในตาแหน่งต่างๆ.โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร
1.2 ตาแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
1.2 ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานทันตกรรม)
1.3 ตาแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน)
รายละเอียดของตาแหน่งอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป..และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็น ผู้มีก ายทุพพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่ไ ด้ . ไร้ความสามารถ.หรือ
จิตฟั่นเฟือน.ไม่สมประกอบ.หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๘) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
(ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง.จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ.พนักงานหรื อลู กจ้ างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ .รัฐ วิส าหกิจ .หรือพนักงานหรือลู กจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น..และจะต้องนาเอกสารมายื่น ดังนี้
1. บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา (สาเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการ
เรียนฉบับภาษาไทย (Transcript) ต้นฉบับ
2. ใบรับรองแพทย์...

-22. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์เท่านั้น) จานวน ๑ ฉบับ
3. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ..เช่น..ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้ สมัครเพศหญิง )..ใบเปลี่ ยน
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีทชี่ ื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ต้นฉบับ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ มี ความประสงค์ ส ามารถดาวน์โ หลดใบสมั ครได้ ที่ . .www.nkp-hospital.go.th
และยื่ นใบสมั ครได้ ในวั นเวลาราชการ.ที่ กลุ่ มงานทรั พยากรบุ คคล.ชั้ น .5.อาคารอ านวยการผู้ ป่ วยนอกและ
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565.หรือส่งใบสมัคร
พร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ หน้าซองโปรดระบุ ดังนี้
เรียน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพิงค์
159 หมู่ 10 ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
(ใบสมัครตาแหน่ง.....ระบุ.....)
ทั้งนี้ ต้องส่งถึงโรงพยาบาลนครพิงค์ ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่านั้น
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน
ผลการเรียน หรือ สาเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียนฉบับภาษาไทย (Transcript) (หากเรียนหลักสูตร
ต่อเนื่ องให้ แนบมาพร้ อมนี้ ) ที่ แสดงว่ าเป็ นผู้ มี วุฒิ การศึ กษาตรงกั บต าแหน่ งที่ สมั คร.จ านวนอย่างละ.๒.ฉบั บ
โดยจะต้องส าเร็ จการศึกษาและได้ รั บอนุ มัติจากผู้มี อานาจอนุ มัติภายในวันปิ ดรับสมั คร.คือวันที่ .30.กันยายน
2565
ในกรณี ที่ ไม่ สามารถน าหลั กฐานการศึ กษาดั งกล่ าวมายื่ นพร้ อมใบสมั ครได้
ให้ น าหนั งสื อรับรองคุณวุ ฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ ..โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึง่ จะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบแต่อย่างใด
๓.4 เงื่อนไข...

-3๓.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก.จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป.และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และกรอก
รายละเอียดต่างๆ.ในใบสมัคร.พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน.ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ.หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร.อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้ เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่ อ ผู้มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา..สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลนครพิงค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง .และก าหนดวั น เวลา..สถานที่ ใ นการประเมิ น ฯ..ในวั น ที่ . 5.ตุ ล าคม.2565
ณ.บอร์ ด ประชาสั มพั นธ์ .กลุ่ มงานทรั พยากรบุคคล ชั้น 5.อาคารอ านวยการผู้ ป่ วยนอกและอุบั ติเหตุฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลนครพิงค์ และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลนครพิงค์ www.nkp-hospital.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร
- ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐
1๐๐

สอบสัมภาษณ์

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่จ ะถือ ว่าเป็ น ผู้ ที่ผ่ านการเลื อกสรรจะต้ องเป็นผู้ ที่ได้คะแนนในการประเมิ นความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับ คะแนนที่สอบได้ และหากคะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่ในการรับสมัคร
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลนครพิงค์ จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการเลื อกสรร.ณ.บอร์ดประชาสั มพันธ์
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอานวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ .และ
ทางเว็ บไซต์ โรงพยาบาลนครพิ งค์ .www.nkp-hospital.go.th.โดยบั ญชีรายชื่ อดังกล่ าวให้ เป็ นอั นยกเลิ กหรื อ
สิ้ นผลไปเมื่ อเลื อกสรรครบก าหนด.๑.ปี . นั บแต่ วั นขึ้ นบั ญชี ห รื อ นั บแต่ วั นประกาศรั บสมั ครในต าแหน่ งที่ มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕65

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ ลงวันที่
กันยายน พ.ศ. ๒๕65
ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้างงาน
1. ชื่อตาแหน่ง

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก)

ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการแก้ไปความผิดปกติของการสื่อความหมายเกี่ยวกับการได้ยิน .หรือการแก้ไข
การพูดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ครอบคลุมทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย.รักษา.แก้ไขและฟื้นฟู.สร้างเสริมสมรรถภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแก่ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินและทรงตัว และผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาษา
และการพูด โดยวิธีการ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเพื่อให้
ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสื่อความหมายได้เต็มความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คาจ้างวันละ

540

บาท

สิทธิประโยชน์..
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข .เรื่ อ ง.สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กื้ อ กู ล ของ
ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545..และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่อง กาหนดวัน เวลาทางาน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕66
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย..และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

2. ชื่อตาแหน่ง...

-22. ชื่อตาแหน่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานทันตกรรม)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่ ว ยเหลื อ แพทย์ แ ละพยาบาลในการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ป่ ว ย.การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ.การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คาจ้างวันละ

330 บาท

สิทธิประโยชน์..
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข .เรื่ อ ง.สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กื้ อ กู ล ของ
ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545..และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่อง กาหนดวัน เวลาทางาน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕66
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

3. ชื่อตาแหน่ง...

-33. ชือ่ ตาแหน่ง

พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคาสั่ง โดยไม่จากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก
หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทาความสะอาด.งานบารุงรักษา
ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย.ความปลอดภั ย ของสถานที่ ร าชการ.งานที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ แรงงานทั่ ว ไป
การออกใบรับรองแพทย์ เบิกอุปกรณ์ จัดเตรียมอุปกรณ์ ประสานการติดต่อผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
คาจ้างวันละ

330 บาท

สิทธิประโยชน์..
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข .เรื่ อ ง.สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กื้ อ กู ล ของ
ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545..และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่อง กาหนดวัน เวลาทางาน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕66
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
*********************************

