
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
******************************************* 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ูอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินการรับสมัคร 
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู                    
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม ๒๕๔7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๐ ส่วนที่ ๔           
การสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ประกอบด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดบุรีรัมย์(ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์)  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่           
8/๒๕65  ลงวันที่  29  สิงหาคม 2565  ได้เห็นชอบการลาออกของพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                    
จ านวน  1 อัตรา จึ งมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง                        
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)         จ านวน 1 อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
    ผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

อายุไม่เกิน 70 ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

        (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
       (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
       (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

             /๓. คุณสมบัติ......... 
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3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ                      
อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาจ้าง 

3.1 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
๓.2.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปทุกสาขา ที่ ก.ท., 

ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง (ตามเอกสารก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ) 
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสี่ยมเสีย หรือพกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 
4. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
5. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์  สังคม มีความตั้งใจ 
6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะ

ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
7. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 

๓.2.๒ อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,๐๐๐.- บาท  

  ค่าครองชีพเดือนละ 1,000.-บาท 
  รวมเป็น  10,000.-บาท 

 สิทธิประโยชน์ 
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

๓.2.๓ ระยะเวลาการจ้าง 
พนักงานจ้างทั่วไป ไม่เกินคราวละ 1 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖4 – 

๒๕๖6 และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง โดยอาจมีการต่อสัญญา 
 

๔. วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบ 
๔.๑ ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัคร ได้ที่ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู อ าเภอนาโพธิ์  

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14  - 23  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 ในวันเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐) 
๔.๒ การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านคู อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14  - 23  พฤศจิกายน  ๒๕๖5  ในวันเวลา
ราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งน า

เอกสารฉบับจริงและส าเนาเอกสารที่ผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้วอย่างละ 2 ชุด ดังต่อไปนี้ 
/(1) รูปถ่ายหน้า............ 
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(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๓ เดือน 
นับถึงวันสมัคร จ านวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปด้วยตัวบรรจง 

        (2) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน อย่างละ 2 ฉบับ 
           (3) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ(ฉบับจริง) 
          (4) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัครสอบ 

กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลภาษาไทย จ านวน 2 ชุด พร้อม
ต้นฉบับ 

          (5) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หลักฐานการเกณฑ์ทหาร  
(ถ้ามี) จ านวน 2 ฉบับ เอกสารหลักฐานทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด เอ๔ เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
   ๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดง
เอกสารหลักฐานตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
รับสมัครสอบและหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๕.๓ หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดจะถือว่าผู้นั้นขาด 
คุณสมบัติในการสมัคร จะถูกออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 

 
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท (จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

จะด าเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสรรถนะ ดังนี้ 
๗.๑ ทดสอบความรู้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดภาคผนวก ก. 
๗.๒ ทดสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
รายละเอียดภาคผนวก ก. 
๗.๓ คุณสมบัติส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดภาคผนวก ก. 
 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้โดยจะเรียงล าดับผู้ที่สอบได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
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๙.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ูจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น 

พนักงานจ้าง ในวันที่  24  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 โดยจะปิดไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านคูและทางเว็บไซต์ www.bunku.go.th และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา 
สถานที่เลือกสรรเอง 

๑๐. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
๑๐.๑ การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ 

คะแนนสูงสุด ลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 

๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้ขึ้นบัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวัน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ูมีการสรรหา และเลือกสรรใน
ต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน ในต าแหน่ง
เดียวกันถือว่ายกเลิก 

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละต าแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านคตูามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
อนึ่ง ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านคขูอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและท าสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ท าสัญญา
จ้างแล้ว 

  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 

  
 

(นายเรืองศิลป์  ไอยะ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 
 
 
 
 
 
 



                                                (ภาคผนวก ก.) 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
ลงวันที ่1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65 

**************************** 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
๑.ความสามารถท่ัวไป 
 - ภาษาไทย 
 - ความรู้ความสามารถในการคิดค านวณตัวเลข 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและ

สังคม 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 - ความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
- ประวัติส่วนตัวการศึกษาบุคลิกภาพ 
- วิสัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
- การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม 

  
100 
  
 
 
 
100 
 
 
100 
  
  
  

  

 
โดยวิธีสอบปรนัย 

 
 
 
  

โดยวิธีสอบปรนัย 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

  
  
  
  
  
  

รวม 300   
  
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
การสรรหาและเลือกสรรจะด าเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป จ านวน 100 ข้อ 100 คะแนน 
2. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง จ านวน 100 ข้อ 100 คะแนน 
3. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน 
โดยจะด าเนินการสอบข้อเขียน ปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่  7  ธันวาคม  2565 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

ลงวันที ่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65 
**************************************************** 

 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานดูแล  อบรม  สั่งสอน  จัดการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนา  การเตรียม

ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ  สติปัญญา  และปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
วัฒนธรรม  อย่างครบถ้วนทั่วถึง  ตลอดจนให้ความรู้แก่พ่อแม่และครอบครัวในการวางรากฐานการศึกษา
เบื้องต้นของชีวิตส าหรับเด็ก  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเล็กก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ดูแลเด็ก  คอยอบรม  สั่งสอนให้ความรู้แก่เด็กก่อนวัยเรียน โดยคอยรับเด็กจาก

ผู้ปกครองที่มาส่ง  รับไว้ในสถานที่เลี้ยงเด็ก  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป  และส่งเด็กให้ผู้ปกครองที่มา
รับตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ของวันปฏิบัติราชการปกติ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปทุกสาขา ที่ ก.ท., 

ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง (ตามเอกสารก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ) 
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสี่ยมเสีย หรือพกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 
4. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
5. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์  สังคม มีความตั้งใจ 
6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะ

ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
7. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 
 

ระยะเวลาการจ้าง  
-พนักงานจ้างทั่วไป  จ้างได้คราวละไม่เกิน 1 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 -2566 
 

อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง  
       อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,๐๐๐.- บาท  

  ค่าครองชีพเดือนละ 1,000.-บาท 
  รวมเป็น  10,000.-บาท 

**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 



 
 

 
 


