กลุ่มงานสนับสนุน
รหัส

ต่าแหน่ง

ระดับ

1

2

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่
1-2

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า

5,840

7,100

2913 พนักงานขับรถยนต์

2/หัวหน้า

1

กลุม่ ที่
2-3

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่
1-2

ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

ขับรถยนต์ / ขับรถจักรยานยนต์
มีความรูค้ วามสามารถและความชานาญงานใน
18,190 หน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ /
รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
ซึง่ ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
22,220 2. แต่งตัง้ จากผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี

7,940

1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
ซึง่ ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
29,320 2. แต่งตัง้ จากผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ
เหมาะสมและมีความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี

5,840

มีความรูค้ วามสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตผูข้ ับรถตามที่
18,190 กฎหมายกาหนดไว้สาหรับรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร

2914 พนักงานขับรถโดยสาร
2

141

7,100

1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร ระดับ 1
ซึง่ ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
22,220 2. แต่งตัง้ จากผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี

กลุ่มงานสนับสนุน
รหัส

ต่าแหน่ง

ระดับ

3

1

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

กลุม่ ที่
2-3

กลุม่ ที่ 1

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า

7,940

5,080

2113 พนักงานพิมพ์

2

กลุม่ ที่ 1

18

5,840

ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ออฟเซท ระดับ 2
ซึง่ ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ
เหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และ
29,320 เคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ตากว่
่ าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1. มีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงาน
ด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้น
(ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตากว่
่ านี้
15,260 3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรูค้ วามสามารถ
ในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้
ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คา หรือพิมพ์ดีด
ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ 40 คา
1. แต่งตัง้ จากผุด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ตาว่
่ าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
18,190
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มงานสนับสนุน
รหัส

ต่าแหน่ง

ระดับ

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

19

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า

ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง
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 กรณีพมิ พ์ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ 40 คา และสาหรับภาษาต่างประเทศไม่
น้อยกว่านาทีละ 30 คา
หรือ ในอัตราความเร็วสาหรับภาษา
ต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คา และ
สาหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คา

3

กลุม่ ที่
1-2

7,100

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ ีความรูค้ วามสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
หรือ
่ าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
22,220 4. ได้รับวุฒิไม่ตากว่
ชัน้ สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
5. ทั้งข้อ 1 -ข้อ 4 ต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ
50 คา กรณีพมิ พ์ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ต้องไม่น้อยกว่า 55 คา

กลุ่มงานสนับสนุน
รหัส

ต่าแหน่ง

ระดับ

4

1

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

กลุม่ ที่ 3

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า

16,440

กลุม่ ที่ 1 5,840

ขั้นสูง

กลุม่ ที่
7,100
1-2

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 และได้รับค่าจ้าง
29,320 ในอัตราค่าจ้างขัน้ สูงของตาแหน่งแล้วโดยผ่าน
การประเมินตามที่ส่วนราชการกาหนด

18,190

2114 พนักงานลิขิต

2

20

22,220

1. มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
2. เขียนหนังสือบรรจงตามแบบของอาลักษณ์
ได้ และมีลายมือสวยงาม

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานลิขิต ระดับ 1 และดารง
ตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรูค้ วามสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ตากว่
่ าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ตากว่
่ าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
5. ทั้งข้อ 2 - ข้อ 4 ต้องมีลายมือสวยงาม

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
รหัส

ต่าแหน่ง

1409 พนักงานบริการเอกสารทัว่ ไป

25

ระดับ

กลุ่ม อัตราค่าจ้าง
บัญชี
ขั้นต่า ขั้นสูง
ค่าจ้าง

1

กลุ่มที่ 1 5,080 15,260

2

1. มีความรูค้ วามสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
กลุ่มที่ 1 5,840 18,190 2. ได้รบั วุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิ าน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งพนักงาน
บริการอัดสาเนา หรือตาแหน่งพนักงานบริการ
เอกสารทัว่ ไป ระดับ 1 และดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งเดิมหรือ
ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทัว่ ไป ระดับ 2
และดารงตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
3. มีความรูค้ วามสามารถและความชานาญงาน
กลุ่มที่
2/หัวหน้า
7,100 22,220 ในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้มาแล้ว
1-2
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รบั วุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
5. ได้รบั วุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

