
รายชื่อตําแหนงลูกจางประจําเดิม ปรับเขาลูตําแหนงตามระบบใหม 
อัตราคาจางข้ันสูง แยกตามกลุมงานและระดบัชั้น 

 

กลุมงานบริการพื้นฐาน
ชื่อตําแหนงเดิม/ หมวด ชื่อตําแหนงใหม ระดับ   

1 
ระดับ   

 2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
คนงาน  ( แรงงาน ) พนักงานทั่วไป 14,140 15,260 

/ 18,190(หน.) 
  

คนสวน  ( แรงงาน ) คนสวน 14,140 15,260 
/ 18,190(หน.) 

  

นักการภารโรง ( แรงงาน ) พนักงานสถานที่ 14,140 15,260   
ยาม  ( แรงงาน ) พนักงานรักษาความปลอดภัย 14,140 15,260 

/18,190(หน.) 
  

หัวหนาหมวดสถานที่ ( กึ่งฝมือ ) ผูดูแลหมวดสถานที่  18,190   
คนงานเปล  ( แรงงาน ) พนักงานเปล 14,140 15,260   
พนักงานซักฟอก ( แรงงาน ) พนักงานซักฟอก 14,140 15,260   
พนักงานโทรศัพท  ( กึ่งฝมือ ) พนักงานรับโทรศัพท 15,260 18,190   
คนงานเกษตร  ( แรงงาน ) พนักงานเกษตรพื้นฐาน 14,140 15,260   
พนักงานเลี้ยงสัตวทดลอง ( แรงงาน ) พนักงานเลี้ยงสัตว 14,140 15,260   
ชางตัดและพับกระดาษ ( กึ่งฝมือ ) พนักงานแทนพิมพและตัดกระดาษ 15,260 18,190   
พนักงานเขาและเย็บเลม ( กึ่งฝมือ ) พนักงานเขาเลม 14,140 15,260   
พนักงานบ.อัดสําเนา/พนง.อัดสําเนา 
( กึ่งฝมือ / ซ้ําซอน ) 

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 15,260 18,190 
/22,220(หน.) 

  

พนักงานซอมเอกสาร( กึ่งฝมือ ) พนักงานซอมเอกสาร 15,260 18,190   
พนักงานกลั่นน้ํา ( แรงงาน ) พนักงานกลั่นน้ํา 14,140 15,260   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุมงานสนับสนุน
ชื่อตําแหนงเดิม ชื่อตําแหนงใหม ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
พนักงานพัสดุ ( ซ้ําซอน ) พนักงานพัสดุ 18,190 22,220 29,320 31,420 

/33,540(หน.) 
พนักงานธุรการ ( ซ้ําซอน ) พนักงานธุรการ 18,190 22,220 29,320 31,420 

/33,540(หน.) 
พนักงานพิมพแบบ (กึ่งฝมือ) พนักงานพิมพแบบ 15,260 18,190 22,220 

/29,320 
(หน.) 

 

พนักงานพิมพดีด(กึ่งฝมือ/ฝมือ) พนักงานพิมพ 15,260 18,190 22,220 29,320 
พนักงานหองสมุด ( ซ้ําซอน ) พนักงานหองสมุด 18,190 22,220 29,320  
พนักงานแปลอักษรโบราณ พนักงานแปลอักษรโบราณ 18,190 22,220   
พ่ีเลี้ยงเด็ก (กึ่งฝมือ) พี่เล้ียง 15,260 18,190   
พนักงานชวยการพยาบาล(กึ่งฝมือ) พนักงานชวยการพยาบาล 15,260 18,190   
พนักงานชวยเหลือแพทยและพยาบาล  
( ฝมือ ) 

พนักงานชวยเหลือแพทย 
และพยาบาล 

18,190 22,220   

ผูชวยเหลือคนไข ( ฝมือ ) พนักงานชวยเหลือคนไข 18,190 22,220   
พนักงานเภสัชกรรม ( ซ้ําซอน ) พนักงานเภสัชกรรม 18,190 22,220   
พนักงานรักษาศพ (กึ่งฝมือ) พนักงานผาและรักษาศพ 15,260 18,190   
ชางกายภาพบําบัด (กึ่งฝมือ) พนักงานกายภาพบําบัด 18,190 22,220   
คนงานหองทดลอง(แรงงาน) พนักงานประจําหองทดลอง 15,260 18,190   
พนักงานหองทดลอง( ซ้ําซอน) พนักงานหองปฏิบัติการ 18,190 22,220 29,320 31,420 
ผูชวยพนักงานวิทยาศาสตร( ซ้ําซอน) พนักงานวิทยาศาสตร 18,190 22,220   
พนักงานขับรถยนต /  ( ฝมือ ) 
หัวหนาหมวดรถยนต 

พนักงานขับรถยนต/ 2/หน. 18,190 22,220 
/29,320(หน.) 

  

คนครัว ( แรงงาน ) พนักงานประกอบอาหาร 14,140 15,260 18,190  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุมงานชาง 
ชื่อตําแหนงเดิม ชื่อตําแหนงใหม ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ชางไฟฟา ( ฝมือ) ชางไฟฟา 18,190 22,220 29,320 31,420 
ชางไม ( กึ่งฝมือ) ชางไม 15,260 18,190 22,220 29,320 

/31,420(หน.) 
ชางปูน( ฝมือ) ชางปูน 15,260 18,190 22,220 29,320 

/31,420(หน.) 
ชางสี ( ฝมือ) ชางสี 15,260 18,190 22,220 29,320 
ชางเครื่องยนต ( ซ้ําซอน) ชางเครื่องยนต 18,190 22,220 29,320 31,420 

/33,540(หน.) 
ชางเชื่อม ( ซ้ําซอน) ชางเชื่อม 18,190 22,220 29,320 31,420 
ชางเหล็ก ( ฝมือ) ชางเหล็ก 15,260 18,190 22,220  
พนักงานขับรถแทรกเตอร 
( ฝมือ) 

พนักงานขับรถงานเกษตร 
และกอสราง 

18,190 22,220   

พนักงานขับเครื่อง 
จักรกลขนาดเบา ( ฝมือ) 

พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา 

18,190 22,220   

ชางทอ ( ฝมือ) ชางตอทอ 18,190 22,220 29,320  
ชางประปา ( ซ้ําซอน) ชางประปา 18,190 22,220   

ชางฝมือสนาม 15,260 18,190 22,220 29,320 ชางฝมือ ( กึ่งฝมือ /ฝมือ ) 

ชางซอมบํารุง 15,260 18,190 22,220 29,320 
ชางเย็บผา ( ฝมือ) ชางตัดเย็บผา 15,260 18,190   
ลูกมือชาง( ฝมือ) ผูชวยชางทั่วไป 15,260 18,190   
 


