




















บาท บาท บาท หมายเหตุ

ข้ันสูง 19,100 23,340 37,830
ข้ันต่ํา 10,000 16,190 20,130 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557
ข้ันต่ํา 8,730 14,080 17,310 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2556
กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3

กลุ่ม 1  หมายถึง  เงินเดือนลูกจ้างมหาวิทยาลัยกลุ่มงานบริการในตําแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ 1 ,
                     ระดับ 2 และระดับ 2/หัวหน้า  ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ,
                     ระดับ 1 และระดับ 2/หัวหน้า  กลุ่มงานสนับสนุนตําแหนง่พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1

กลุ่ม 2  หมายถึง  เงินเดือนลูกจ้างมหาวิทยาลัยกลุ่มงานสนับสนุนในตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

กลุ่ม 3  หมายถึง  เงินเดือนลูกจ้างมหาวิทยาลัยกลุ่มงานสนับสนุนในตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2/หัวหน้า

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของลูกจ้างมหาวิทยาลัย



กลุ่มบัญชี

ค่าจ้าง ขั้นตํ่า ขั้นสูง

มีความสามารถและความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้เคยตํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานทั่วไประดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ 
ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งพนักงานทั่วไป
ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

กลุ่มที่ 1 8,730 14,850

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2556

2 กลุ่มที่ 1 10,320 16,030

รหัส ตําแหน่ง ระดับ
อัตราค่าจ้าง

พนักงานทั่วไป1

1

2/หัวหน้า กลุ่มที่ 1 12,620 19,100



กลุ่มบัญชี

ค่าจ้าง ขั้นตํ่า ขั้นสูง

มีความสามารถและความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้เคยตํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานทั่วไประดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ 
ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งพนักงานทั่วไป
ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

19,100

14,850

2 กลุ่มที่ 1 12,130 16,030

1 พนักงานทั่วไป

1 กลุ่มที่ 1 10,000

2/หัวหน้า กลุ่มที่ 1 14,450

บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2557

รหัส ตําแหน่ง ระดับ
อัตราค่าจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง



กลุ่มบัญชี

ค่าจ้าง ขั้นตํ่า ขั้นสูง

มีความสามารถและความเหมะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้เคยตํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1
และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ 
ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งพนักงาน
รักษาความปลอดภัยระดับ 2 และดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2556

14,850

2 กลุ่มที่ 1 10,320 16,030

บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

2 พนักงานรักษาความปลอด

1 กลุ่มที่ 1 8,730

/หัวหน้ กลุ่มที่ 1 12,620 19,100

รหัส ตําแหน่ง ระดับ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
อัตราค่าจ้าง



กลุ่มบัญชี

ค่าจ้าง ขั้นตํ่า ขั้นสูง

มีความสามารถและความเหมะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้เคยตํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1
และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ 
ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งพนักงาน
รักษาความปลอดภัยระดับ 2 และดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

19,100

14,850

2 กลุ่มที่ 1 12,130 16,030

2 พนักงานรักษาความปลอด

1 กลุ่มที่ 1 10,000

/หัวหน้ กลุ่มที่ 1 14,450

บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2557

รหัส ตําแหน่ง ระดับ
อัตราค่าจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง



กลุ่มบัญชี

ค่าจ้าง ขั้นตํ่า ขั้นสูง

ขับรถยนต์ / ขับรถจักรยานยนต์ มีความรู้
ความสามารถและชํานาญงานในหน้าที่ และ
ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์
ตามกฎหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้เคยตํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มที่ หรือ
1-2 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติ
งานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 8 ปี

1.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ 
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มที่ หรือ
 2-3 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

23,340

2/หัวหน้า 14,080 30,790

บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย

1 พนักงานขับรถยนต์

1 กลุ่มที่ 1 8,730

กลุ่มงานสนับสนุน

รหัส ตําแหน่ง ระดับ
อัตราค่าจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

19,100

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2556

2 12,620



กลุ่มบัญชี

ค่าจ้าง ขั้นตํ่า ขั้นสูง

ขับรถยนต์ / ขับรถจักรยานยนต์ มีความรู้
ความสามารถและชํานาญงานในหน้าที่ และ
ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์
ตามกฎหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้เคยตํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มที่ หรือ
1-2 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติ
งานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 8 ปี

1.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ 
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มที่ หรือ
 2-3 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

19,100

2 14,450 23,340

2/หัวหน้า 16,190 30,790

1 พนักงานขับรถยนต์

1 กลุ่มที่ 1 10,000

กลุ่มงานสนับสนุน

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2557

รหัส ตําแหน่ง ระดับ
อัตราค่าจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย
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