บัญชีอัตราค่าจ้างขัน้ ตา - ขัน้ สูงของลูกจ้างประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัส

ตาแหน่ง

กลุม่ งานสนับสนุน
2101 พนักงานการเงินและบัญชี

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง

1

กลุ่มที่ 1

9,400

2

กลุ่มที่ 1-2

11,500

3

กลุ่มที่ 2-3

15,000

4

กลุ่มที่ 3

17,500

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

21,010 1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
25,670 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่
34,110 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
36,450 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ

รหัส

ตาแหน่ง

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

4/หัวหน้า กลุ่มที่ 3

2106 พนักงานพัสดุ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง

17,500

1

กลุ่มที่ 1

9,400

2

กลุ่มที่ 1-2

11,500

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
39,050 1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกาหนด
21,010 1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
25,670 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

รหัส

ตาแหน่ง

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง
3 กลุ่มที่ 2-3

4

กลุ่มที่ 3

4/หัวหน้า กลุ่มที่ 3

2108 พนักงานธุรการ

1

กลุ่มที่ 1

2

กลุ่มที่ 1-2

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง
15,000
34,110 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
17,500
36,450 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
17,500
39,050 1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกาหนด
9,400
21,010 1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
11,500
25,670 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รหัส

ตาแหน่ง

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง

3

กลุ่มที่ 2-3

15,000

4

กลุ่มที่ 3

17,500

4/หัวหน้า กลุ่มที่ 3

17,500

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
34,110 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่
36,450 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่
39,050 1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกาหนด

รหัส

ตาแหน่ง

2113 พนักงานพิมพ์

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง
1
กลุ่มที่ 1

2

กลุ่มที่ 1

3

กลุ่มที่ 1-2

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง
8,690
17,880 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงาน
ด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้น
(ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรูค้ วามสามารถ
ในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้
ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คา หรือพิมพ์ดีด
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ 40 คา
9,400
21,010 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้
ความสามารถ ดังนี้
3.1 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้
ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คา และสาหรับ
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คา
หรือในอัตราความเร็วสาหรับภาษาไทย
ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คา หรือ
3.2 กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ 40 คา และสาหรับภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คา
หรือ ในอัตราความเร็วสาหรับภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คา และ
สาหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คา
11,500
25,670 1. แต่งตั้งจากผู้ที่ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

รหัส

ตาแหน่ง

2309 พนักงานแปล

2913 พนักงานขับรถยนต์

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง

4

กลุ่มที่ 3

17,500

34,110

1

กลุ่มที่ 1

9,400

21,010

2

กลุ่มที่ 2-3

15,000

34,110

1

กลุ่มที่ 1

9,400

21,010

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
5. ทั้งข้อ 1 - ข้อ 4 ต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ
50 คา กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ต้องไม่น้อยกว่า 55 คา
แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 และได้รับค่าจ้าง
ในอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งแล้วโดยผ่าน
การประเมินตามที่ส่วนราชการกาหนด
1. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ สามารถแปลภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทยได้ หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานแปล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้
ความชานาญในการแปลเอกสารเป็นอย่างดี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีความรู้ความชานาญใน
การแปลเอกสารเป็นอย่างดี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่และมีความรู้
ความชานาญในการแปลเอกสารเป็นอย่างดี
ขับรถยนต์ / ขับรถจักรยานยนต์
มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานใน
หน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ /
รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย

รหัส

ตาแหน่ง

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง
2 กลุ่มที่ 1-2

2/หัวหน้า กลุ่มที่ 2-3

กลุม่ งานช่าง
3701 ช่างศิลป์

1

กลุ่มที่ 1

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง
11,500
25,670 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี
15,000
34,110 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
9,400

21,010 1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นทีม่ ีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

2

กลุ่มที่ 1-2

11,500

25,670 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างศิลป์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

รหัส

ตาแหน่ง

3721 ช่างถ่ายภาพ

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง
3 กลุ่มที่ 2-3

1

กลุ่มที่ 1

2

กลุ่มที่ 1-2

3

กลุ่มที่ 2-3

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง
15,000
34,110 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างศิลป์ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะงาน
ในหน้าที่
9,400
21,010 1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่
11,500
25,670 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างถ่ายภาพระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
15,000
34,110 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างถ่ายภาพ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

รหัส

3201 ช่างไฟฟ้า

ตาแหน่ง

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง

1

กลุ่มที่ 1

9,400

2

กลุ่มที่ 1-2

11,500

3

กลุ่มที่ 2-3

15,000

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
21,010 1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะงาน
ในหน้าที่
25,670 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะงาน
ในหน้าที่
34,110 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ

รหัส

ตาแหน่ง

กลุม่ งานบริการพื้นฐาน
1117 พนักงานบริการ

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

4

กลุ่มที่ 3

17,500

1

กลุ่มที่ 1

8,690

2

กลุ่มที่ 1

9,400

2/หัวหน้า กลุ่มที่ 1-2

1119 พนักงานรับโทรศัพท์

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง

11,500

1

กลุ่มที่ 1

8,690

2

กลุ่มที่ 1

9,400

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะงาน
ในหน้าที่
36,450 1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
17,880 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
21,010 1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานบริการ ระดับ 1 และดารง
ตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
25,670 1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
พนักงานบริการ ระดับ 1 และดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งพนักงาน
บริการ ระดับ 2 และดารงตาแหน่งดังกล่าว
ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี
17,880 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
21,010 1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ 1 และ
ดารงตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

รหัส

ตาแหน่ง

1402 พนักงานเขียนใบอนุญาต

1409 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง

1

กลุ่มที่ 1

8,690

17,880

2

กลุ่มที่ 1

9,400

21,010

1

กลุ่มที่ 1

8,690

17,880

2

กลุ่มที่ 1

9,400

21,010

11,500

25,670

2/หัวหน้า กลุ่มที่ 1-2

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่มีลายมือสวยงามและสามารถพิมพ์ดีดได้
1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานเขียนใบอนุญาต ระดับ 1 และ
ดารงตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
1. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งพนักงาน
บริการอัดสาเนา หรือตาแหน่งพนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป ระดับ 1 และดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งเดิมหรือ
ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2
และดารงตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

รหัส

ตาแหน่ง

ระดับ กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ตา
ขัน้ สูง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
5. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

