
รหัส ต าแหน่ง ระดบั กลุม่บัญชี คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง
ค่าจ้าง ขัน้ต  า ขัน้สูง

กลุม่งานสนับสนุน
2101 พนักงานการเงินและบัญชี 1 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถหมาะสม

และมีความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1-2 11,500 25,670 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงตาแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1
ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้ง
กบัลักษณะงานในหน้าที่

3 กลุ่มที่ 2-3 15,000 34,110 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2
ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

4 กลุ่มที่ 3 17,500 36,450 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3
ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ

อัตราค่าจ้าง

บญัชีอัตราค่าจ้างขัน้ต  า - ขัน้สูงของลูกจ้างประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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2. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

4/หัวหน้า กลุ่มที่ 3 17,500 39,050 1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4
ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งขอ้ 1 และขอ้ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการก าหนด

2106 พนักงานพัสดุ 1 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1-2 11,500 25,670 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่
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3 กลุ่มที่ 2-3 15,000 34,110 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 2 ซ่ึงปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

4 กลุ่มที่ 3 17,500 36,450 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3 ซ่ึงปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

4/หัวหน้า กลุ่มที่ 3 17,500 39,050 1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 4 ซ่ึงปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
15 ปี 
3. ทั้งขอ้ 1 และขอ้ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการก าหนด

2108 พนักงานธุรการ 1 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1-2 11,500 25,670 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

3 กลุ่มที่ 2-3 15,000 34,110 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 2
ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะ
งานในหน้าที่

4 กลุ่มที่ 3 17,500 36,450 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3
ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะ
งานในหน้าที่

4/หัวหน้า กลุ่มที่ 3 17,500 39,050 1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 4 ซ่ึงปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี 
3. ทั้งขอ้ 1 และขอ้ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการก าหนด
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2113 พนักงานพิมพ์ 1 กลุ่มที่ 1 8,690 17,880 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงาน
ด้านที่เกี่ยวขอ้งมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้น
(ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้
ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 ค า หรือพิมพ์ดีด
ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ 40 ค า

2 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่
3. ทั้งขอ้ 1 และขอ้ 2 ต้องมีความรู้
ความสามารถ ดังนี้
    3.1 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้
ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 ค า และส าหรับ
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 ค า
หรือในอตัราความเร็วส าหรับภาษาไทย
ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 ค า หรือ
    3.2 กรณีพิมพ์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ 40 ค า และส าหรับภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 ค า
หรือ ในอตัราความเร็วส าหรับภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 ค า และ
ส าหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 ค า

3 กลุ่มที่ 1-2 11,500 25,670 1. แต่งต้ังจากผู้ที่ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 2 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
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หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่
5. ทั้งขอ้ 1 - ขอ้ 4 ต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแกก่ารปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ในอตัราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ
50 ค า กรณีพิมพ์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ต้องไม่น้อยกว่า 55 ค า

4 กลุ่มที่ 3 17,500 34,110 แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 และได้รับค่าจา้ง
ในอตัราค่าจา้งขั้นสูงของต าแหน่งแล้วโดยผ่าน
การประเมินตามที่ส่วนราชการก าหนด

2309 พนักงานแปล 1 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าที่ สามารถแปลภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทยได้ หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 2-3 15,000 34,110 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานแปล ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้
ความช านาญในการแปลเอกสารเป็นอยา่งดี
หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีความรู้ความช านาญใน
การแปลเอกสารเป็นอยา่งดี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่และมีความรู้
ความช านาญในการแปลเอกสารเป็นอยา่งดี

2913 พนักงานขบัรถยนต์ 1 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 ขบัรถยนต์ / ขบัรถจกัรยานยนต์
มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานใน
หน้าที่และได้รับใบอนุญาตขบัรถยนต์ /
รถจกัรยานยนต์ ตามกฎหมาย
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2 กลุ่มที่ 1-2 11,500 25,670 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานขบัรถยนต์ ระดับ 1
ซ่ึงปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี

2/หัวหน้า กลุ่มที่ 2-3 15,000 34,110 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานขบัรถยนต์ ระดับ 2
ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี

กลุม่งานช่าง
3701 ช่างศิลป์ 1 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม

และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นทีม่ีความสัมพันธก์ับลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1-2 11,500 25,670 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างศิลป์ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนีม้าแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่
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3 กลุ่มที่ 2-3 15,000 34,110 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างศิลป์ระดับ 2 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กบัลักษณะงาน
ในหน้าที่

3721 ช่างถา่ยภาพ 1 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะ
งานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1-2 11,500 25,670 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างถา่ยภาพระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนีม้าแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

3 กลุ่มที่ 2-3 15,000 34,110 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างถา่ยภาพ ระดับ 2 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
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10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะงานในหน้าที่

3201 ช่างไฟฟ้า 1 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กบัลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1-2 11,500 25,670 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กบัลักษณะงาน
ในหน้าที่

3 กลุ่มที่ 2-3 15,000 34,110 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ระดับ 2 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
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4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กบัลักษณะงาน
ในหน้าที่

4 กลุ่มที่ 3 17,500 36,450 1. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ระดับ 3 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะงานในหน้าที่

กลุม่งานบริการพ้ืนฐาน
1117 พนักงานบริการ 1 กลุ่มที่ 1 8,690 17,880 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่
2 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ

ต าแหน่งพนักงานบริการ ระดับ 1 และด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะงาน
ในหน้าที่

2/หัวหน้า กลุ่มที่ 1-2 11,500 25,670 1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
พนักงานบริการ ระดับ 1 และด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งพนักงาน
บริการ ระดับ 2 และด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี

1119 พนักงานรับโทรศัพท์ 1 กลุ่มที่ 1 8,690 17,880 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ



รหัส ต าแหน่ง ระดบั กลุม่บัญชี คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง
ค่าจ้าง ขัน้ต  า ขัน้สูง

อัตราค่าจ้าง

2. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

1402 พนักงานเขยีนใบอนุญาต 1 กลุ่มที่ 1 8,690 17,880 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่มีลายมือสวยงามและสามารถพิมพ์ดีดได้

2 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานเขยีนใบอนุญาต ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่

1409 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 กลุ่มที่ 1 8,690 17,880 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 9,400 21,010 1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัลักษณะงาน
ในหน้าที่

2/หัวหน้า กลุ่มที่ 1-2 11,500 25,670 1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งพนักงาน
บริการอดัส าเนา หรือต าแหน่งพนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป ระดับ 1 และด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิมหรือ
ต าแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2
และด ารงต าแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
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ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
5. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลักษณะงานในหน้าที่


