
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว..(รายวัน) 
----------------------- 

  ด้วย โรงพยาบาลนครพิงค์..ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่.มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.(รายวัน).สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ ในต าแหน่งต่างๆ.โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร 
  1.2  ต าแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย  
  1.2  ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานทันตกรรม) 

 1.3  ต าแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) 
 รายละเอียดของต าแหน่งอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป..และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
  คุณสมบัติท่ัวไป    

(๑) มีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ .ไร้ความสามารถ.หรือ                 

จิตฟ่ันเฟือน.ไม่สมประกอบ.หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน  
 ของรัฐ 

(๘) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
(ถ้าม)ี 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง.จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ.พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ.รัฐวิสาหกิจ.หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ      
ราชการส่วนท้องถิ่น..และจะต้องน าเอกสารมายื่น ดังนี้ 
 1. บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา (ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการ
เรียนฉบับภาษาไทย (Transcript) ต้นฉบับ 

 
2. ใบรับรองแพทย.์.. 
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 2. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๓ ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์เท่านั้น) จ านวน ๑ ฉบับ 
 3. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ..เช่น..ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)..ใบเปลี่ยน                
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีทีช่ื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ต้นฉบับ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

 ๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

  ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ..www.nkp-hospital.go.th  
และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ.ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล.ชั้น.5.อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและ          
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565.หรือส่งใบสมัคร              
พร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ หน้าซองโปรดระบุ ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

ทั้งนี้ ต้องส่งถึงโรงพยาบาลนครพิงค์ ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่านั้น 

  3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่าย 
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป 
 (๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน
ผลการเรียน หรือ ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียนฉบับภาษาไทย (Transcript) (หากเรียนหลักสูตร
ต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร.จ านวนอย่างละ.๒.ฉบับ                  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร.คือวันที่.30.กันยายน             
2565 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้       
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ ..โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

      ๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
    ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบแต่อย่างใด 
  

๓.4  เงื่อนไข... 

เรียน  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 159 หมู่ 10 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
 จังหวัดเชียงใหม่ 50180 
 (ใบสมัครต าแหน่ง.....ระบุ.....) 

http://www.nkp-hospital.go.th/
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  ๓.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก.จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป.และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและกรอก
รายละเอียดต่างๆ.ในใบสมัคร.พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน.ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ .หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร .อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้ เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา..สถานที่ในการประเมิน 
  โรงพยาบาลนครพิงค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ ง .และก าหนดวันเวลา..สถานที่ ในการประเมินฯ ..ในวันที่ .5.ตุลาคม.2565                              
ณ.บอร์ดประชาสัมพันธ์.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5.อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลนครพิงค์ และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลนครพิงค์ www.nkp-hospital.go.th 

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม 1๐๐  

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ และหากคะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ในการรับสมัคร 

 ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  โรงพยาบาลนครพิงค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.ณ.บอร์ดประชาสัมพันธ์  
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ .และ
ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลนครพิงค์.www.nkp-hospital.go.th.โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ               
สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด.๑.ปี.นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี            
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่          กันยายน  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

 (นายวรเชษฐ  เต๋ชะรัก) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

http://www.nkp-hospital.go.th/


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕65 

ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้างงาน 
 
1. ชื่อต าแหน่ง   นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 
   (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก) 

 ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานด้านการแก้ไปความผิดปกติของการสื่อความหมายเกี่ยวกับการได้ยิน.หรือการแก้ไข
การพูดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ครอบคลุมทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย.รักษา.แก้ไขและฟ้ืนฟู.สร้างเสริมสมรรถภาพ 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแก่ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินและทรงตัว และผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาษา
และการพูด โดยวิธีการ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถสื่อความหมายได้เต็มความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คาจ้างวันละ  540   บาท  

สิทธิประโยชน์.. 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข . เรื่อง .สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เกื้อกูลของ            

ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545..และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง ก าหนดวัน เวลาท างาน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕66 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย..และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ชื่อต าแหน่ง... 
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2.   ชื่อต าแหน่ง   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
    (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล  และกลุ่มงานทันตกรรม) 

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย .การส่งเสริมสุขภาพ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ       
การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 คาจ้างวันละ  330    บาท 

สิทธิประโยชน์.. 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข .เรื่อง.สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เกื้อกูลของ            

ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545..และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง ก าหนดวัน เวลาท างาน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕66 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  ชื่อต าแหน่ง... 
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3.   ชือ่ต าแหน่ง    พนักงานบริการ   
   (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) 

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่ง โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก
หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการท าความสะอาด .งานบ ารุงรักษา   
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย.ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ.งานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป             
การออกใบรับรองแพทย์ เบิกอุปกรณ์ จัดเตรียมอุปกรณ์ ประสานการติดต่อผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน                      
ที่เก่ียวข้อง 

คาจ้างวันละ  330    บาท 

สิทธิประโยชน์.. 
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข .เรื่อง.สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เกื้อกูลของ            

ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545..และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  เรื่อง ก าหนดวัน เวลาท างาน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕66 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  
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