
ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง

บริการพื้นฐาน 1 พนักงานทั่วไป (1101) 1 1. ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ในการยก แบก กลุมที่ 1 5,080 14,140 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

เคลื่อนยาย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ในหนาที่

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 1. ปฏิบัติงานใชแรงงาน ในการยก แบก เคลื่อนยาย กลุมที่ 1 5,840 15,260 1. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

 สิ่งของ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ซึ่งตองใชประสบการณ - พนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดํารงตําแหนงดังกลาว

ในงาน ของสวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 2. มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน

ในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 5 ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่

2/ 1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ กลุมที่ 1 7,100 18,190 1. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

หน. พนักงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานในบริเวณเดียวกัน ซึ่งมี พนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดํารงตําแหนงดังกลาว

จํานวนตั้งแต 10 คน ขึ้นไป ของสวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 2. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงพนักงานทั่วไป

ระดับ 2 และดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการ

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป

ตําแหนง
ลําดับ

ที่
กลุมงาน

บัญชีรายละเอียดการกําหนดหนาที่ อัตราคาจาง  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ของลูกจางประจํา

กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2 พนักงานสถานที่ 1 1. ปฏิบัติงานในการเปด - ปดสํานักงาน ทําความ กลุมที่ 1 5,080 14,140 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

(1103) สะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพยสินของทาง ในหนาที่

ราชการ เดินหนังสือราชการในสํานักงานและ

นอกสถานที่ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 1. ปฏิบัตรงานในการเปด - ปดสํานักงาน ทําความ กลุมที่ 1 5,840 15,260 1. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

สะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพยสินของทาง พนักงานสถานที่ ระดับ 1 และดํารงตําแหนงดังกลาว

ราชการ เดินหนังสือราชการในสํานักงานและ ของสวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

นอกสถานที่ ซึ่งตองใชประสบการณในงาน 2. มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 5 ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่

2



ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

3 พนักงานรักษา - 1 1. ปฏิบัติงานในการเฝาสถานที่ราชการ ดูแล กลุมที่ 1 5,080 14,140 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัย (1105) รับผิดชอบทรัพยสินของทางราชการ และ ในหนาที่

ความเรียบรอยในบริเวณสถานที่ดังกลาว

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 1. ปฏิบัติงานในการเฝาสถานที่ราชการ ดูแล กลุมที่ 1 5,840 15,260 1. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

รับผิดชอบทรัพยสินของทางราชการ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 และดํารง

ความเรียบรอยในบริเวณสถานที่ดังกลาว  ซึ่งตอง ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลวเปนเวลา

ใชประสบการณในงาน ไมนอยกวา 2 ป หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 2. มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน

ในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 5 ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่

2/ 1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ กลุมที่ 1 7,100 18,190 1. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

หน พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีจํานวน พนักงานรักษาความปลอดภัย  ระดับ 1 และดํารง

ตั้งแต 10 คน ขึ้นไป ซึ่งที่ปฏิบัติงานในบริเวณเดียวกัน ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลวเปนเวลา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวา 5 ป หรือ

2. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงพนักงานรักษา -

ความปลอดภัยระดับ 2 และดํารงตําแหนงดังกลาว

ของสวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

4 พนักงานบริการเอกสาร 1 1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจน กลุมที่ 1 5,080 15,260 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ทั่วไป (1409) ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ - ในหนาที่

นอย ๆ ของเครื่องดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวก

แกราชการทั่วไป 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจน กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน

ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ - ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา

นอย ๆ ของเครื่องดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวก ไมนอยกวา 5 ป หรือ

แกราชการทั่วไป ซึ่งตองใชประสบการณในงาน 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2/ 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงพนักงาน

หน การปฏิบัติงานของพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บริการอัดสําเนา หรือตําแหนงพนักงาน

มีจํานวนไมนอยกวา 10 คนขึ้นไป บริการเอกสารทั่วไป ระดับ 1 และดํารงตําแหนง -

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดังกลาวของสวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 

5 ป หรือ

2. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2 และดํารง

ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 2 ป หรือ

3. มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน

ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 8 ป หรือ

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 3 ป หรือ

5. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

5 พนักงานเก็บเอกสาร 1 1.ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษา กลุมที่ 1 5,080 15,260 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

(1410) เอกสารและแฟมทะเบียนคําขอตาง ๆ ในหนาที่

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 1.ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษา กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

เอกสารและแฟมทะเบียนคําขอตาง ๆ ซึ่งตอง พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ 1 และดํารงตําแหนง -

ใชประสบการณในงาน ดังกลาวของสวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  2 ป หรือ

2. มีความรูความสามารถและชํานาญงานในหนาที่

และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา

5 ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

สนับสนุน 1 พนักงานธุรการ 1 1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการรับ สง ลงทะเบียน แยก กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและ

(2108) ประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่ มีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

เกี่ยวของเก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและ ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

รางหนังสือโตตอบงาย ๆ ตรวจความถูกตอง ความ 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

สวยงาม ความเรียบรอยของเอกสาร สิ่งพิมพกอน เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานใน

ทําการพิมพ ตรวจสอบรหัสตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก หนาที่

ขอมูล ตรวจทานการบันทึกขอมูลซึ่งใชกับแบบฟอรม

ตาง ๆ พิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติ

หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

2. ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตาง ๆ ที่ชํารุดให

คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย 

เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณตาง ๆ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความ กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

ชํานาญในการรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท และ พนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

จัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของเก็บและ เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

คนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบ 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

งาย ๆ ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความ เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานใน

เรียบรอยของเอกสาร สิ่งพิมพกอนทําการพิมพ ตรวจ หนาที่  และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวไมนอยกวา

สอบรหัสตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกขอมูล ตรวจ 3 ป หรือ

ทานการบันทึกขอมูลซึ่งใชกับแบบฟอรมตาง ๆ พิมพ 3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและ

และคัดสําเนาหนังสือเอกสารและปฎิบัติหนาที่อื่นที่ ความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้

เกี่ยวของ มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

2. ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตาง ๆ ที่ชํารุดให 4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณตาง ๆ ในหนาที่

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

8



ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

3 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความ กลุมที่ 2-3 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

ชํานาญมากในการรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท พนักงานธุรการ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปน

และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เก็บ เวลาไมนอยกวา 2  ป หรือ

และคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือ 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและ

โตตอบงาย ๆ ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความ ความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้

เรียบรอยของเอกสาร สิ่งพิมพกอนทําการพิมพ ตรวจ มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ

สอบรหัสตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบันทึกขอมูล ตรวจ 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือ เทียบเทาใน

ทานการบันทึกขอมูลซึ่งใชกับแบบฟอรมตาง ๆ พิมพ สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่

และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฎิบัติหนาที่อื่นที่

เกี่ยวของ

2. ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตาง ๆ ที่ชํารุดให

คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย 

เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณตาง ๆ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

4 1. ทําหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม กลุมที่ 3 9,700 31,420 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข พนักงานธุรการ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปน

 ติดตาม ประเมินผล ติดตอประสานงาน และแกปญหา เวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

ขดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดย 2. แตงตั้งจากผูมีที่เคยความรูความสามารถ

ควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ หลายดาน เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคย

หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการและงาน ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอย

สารบรรณ กวา 12 ป หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ เทียบเทาใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่

4/ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ในการ กลุมที่ 3 9,700 33,540 1. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

หน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให พนักงานธุรการ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปน

คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม ประเมินผล เวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

ติดตอประสานงานและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติ 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและ

งานในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบ ความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้

การดําเนินงานตาง ๆ หลายดาน หรือดานใดดานหนึ่ง มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 15 ป 

เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 3. ทั้งขอ 1 และ ขอ 2 ตองผานการประเมินตามที่

สวนราชการกําหนด
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2 พนักงานพิมพแบบ 1 1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการพิมพ และเขาเลม กลุมที่ 1 5,080 15,260 มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติ-

(2111) แบบแปลนสิ่งกอสราง ครุภัณฑแผนที่ตาง ๆ ตลอดจน งานในหนาที่

ดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

ในการทํางาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

ในการพิมพ และเขาเลม แบบแปลนสิ่งกอสราง พนักงานพิมพแบบ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

ครุภัณฑแผนที่ตาง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาและซอม เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

บํารุงอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย และมีความชํานาญงานในหนาที่ และ เคยปฏิบัติ-

งานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

3 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

งานสูงในการพิมพและเขาเลม แบบแปลนสิ่งกอสราง พนักงานพิมพแบบ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

ครุภัณฑแผนที่ตาง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาและซอม เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

บํารุงอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวไมนอยกวา

3 ป หรือ

3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่

3/ 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ กลุมที่ 2-3 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

หน พนักงานพิมพแบบ พนักงานพิมพแบบ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

2. ควบคุมการพิมพแบบแปลนการกอสรางตาง ๆ เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

เพื่อการประกวดราคา สําหรับขายแบบแปลน ควบคุม 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

การตัดกระดาษ พิมพแบบการสงกระดาษเขาเครื่อง และมีความชํานาญงานในหนาที่ และ เคยปฏิบัติ-

พิมพแบบ การนับแบบ และการจัดประเภทแบบแปลน งานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ

เขาชุดและเก็บแบบแปลนตาง ๆ 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือ เทียบเทา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

3 พนักงานพิมพ (2113) 1 1. ปฏิบัติงานพิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย เชน พิมพ กลุมที่ 1 5,080 15,260 1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

หนังสือราชการบันทึก รายงาน ประกาศ คําสั่ง ในหนาที่และเคยผานงานดานที่เกี่ยวของมาแลว

แบบฟอรม เปนตน เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือเครื่องใช 2. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตน (ม.3)

อยางอื่นที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้

เอกสาร เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องประมวลผลคํา 3. ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองมีความรูความสามารถใน

เปนตน ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ การพิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวานาทีละ 35 คํา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือพิมพดีดดวยเครื่องคอมพิวเตอรไดไมนอยกวา

นาทีละ 40 คํา
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความ- กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

ชํานาญในการพิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย ภาษา พนักงานพิมพ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

ตางประเทศ ไมนอยกวา 3 ป หรือ 

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือ เครื่องใช 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

อยางอื่นที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ หรือ เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

เอกสาร เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องประมวลผลคํา ในหนาที่

เปนตน ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ 3. ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองมีความรูความสามารถ

3. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้

   3.1 สามารถพิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวา 

นาทีละ 35 คํา และสําหรับภาษาตางประเทศไม

นอยกวานาทีละ 25 คํา หรือในอัตราความเร็วสําหรับ

ภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ 25 คํา หรือภาษา

ตางประเทศไมนอยกวานาที่ละ 35 คํา

   3.2 กรณีพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรสามารถ

พิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวานาทีละ 40 คํา และ

สําหรับภาษาตางประเทศไมนอยนาทีละ 30 คํา หรือ

ในอัตราความเร็วสําหรับภาษาตางประเทศไมนอย-

กวานาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาไทยไมนอยกวา

นาทีละ 30 คํา
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

3 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความ กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูที่ดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

ชํานาญสูงในการพิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย ภาษา พนักงานพิมพ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปน

ตางประเทศ พรอมตรวจทานความถูกตองของหนังสือ เวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือ เครื่องใช 2. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

อยางอื่นที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ พนักงานพิมพดีด ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

เอกสาร เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

เปนตน ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ 3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

3. ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําในการ และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานแกพนักงานพิมพในระดับรองลงมา ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่

5. ทั้งขอ 1 - ขอ 4 ตองผานการทดสอบความสามารถ

พิมพดีดภาษาไทย หรือ ภาษาตางประเทศที่

เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ในอัตราความ-

เร็วไมนอยกวานาทีละ 50 คํา กรณีพิมพดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรตองไมนอยกวานาทีละ 55 คํา
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

4 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและ กลุมที่ 3 16,440 29,320 แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

ความชํานาญสูงมากในการพิมพหนังสือที่เปน พนักงานพิมพ ระดับ 3 และไดรับคาจางในอัตรา

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศดวยเครื่องคอมพิวเตอร คาจางขั้นสูงของตําแหนงแลวโดยผานการประเมิน

เครื่องพิมพดีด และ/หรือ เครื่องใชอยางอื่นที่มีไวเพื่อ ตามที่สวนราชการกําหนด

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพเอกสารที่มีลักษณะงาน

ที่คอนขางยากมาก หรือเปนงานที่ใชความรูความ

ชํานาญสูง หรือเปนงานที่มีความสําคัญมาก โดยตอง

สามารถจัดรูปแบบวรรคตอน ไดอยางถูกตองและ

ปราณีต เชน พิมพตามคําบอก หรือคําสั่งได 

โดยไมมีตนราง พิมพรางกฎหมาย  พิมพรายงาน 

พิมพเอกสารทางวิชาการ

พิมพแบบฟอรม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เปนตน

2. ตรวจทานหนังสือ ใหคําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบัติงานแกพนักงานพิมพระดับรองลงมา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือเครื่องใช

อยางอื่นที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ

เอกสาร เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องประมวลผลคํา 

เปนตน ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

16



ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

4 นายทายเรือ (2604) 1 1. ถือทายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลลําน้ํา ซึ่งมี กลุมที่ 1 5,080 15,260 1. มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ

ขนาดไมเกิน 3 ตันกรอสส ปฏิบัติงานในหนาที่ และ

2. ดูแลความเรียบรอยภายในเรือเกี่ยวกับระบบ 2. ไดรับประกาศนียบัตรนายทายเรือกลลําน้ําใน

การถือทาย รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับงานในหนาที่

อยูในสภาพใชการได ดูแลความสะอาดตัวเรือและ ความรับผิดชอบ หรือ

สิ่งของ 3. ไดรับประกาศนียบัตรคนใชเครื่องจักรยนตระดับ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่

ความรับผิดชอบ 

2 1. ถือทายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลลําน้ํา ซึ่งมี กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

ขนาดไมเกิน 3 ตันกรอสส หรือ ถือทายเรือกลลําน้ํา นายทายเรือ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา

ซึ่งมีขนาดเกินกวา 3 ตันกรอสส  แตไมเกิน 30 3 ป และ

ตันกรอสส 2. ไดรับประกาศนียบัตรนายทายเรือกลลําน้ําใน

2. ดูแลความเรียบรอยภายในเรือเกี่ยวกับระบบ ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่

การถือทาย รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช ความรับผิดชอบ หรือ

อยูในสภาพใชการได ดูแลความสะอาดตัวเรือและ 3. ไดรับประกาศนียบัตรคนใชเครื่องจักรยนตระดับ

สิ่งของ ชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบ
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

3 1. ถือทายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกวา 30 กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

ตันกรอสส  แตไมเกิน 60 ตันกรอสส นายทายเรือ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา

2. ดูแลความเรียบรอยภายในเรือเกี่ยวกับระบบ 2 ป และ

การถือทาย รักษาความสะอาดตัวเรือ ดูแลเครื่องมือ 2. ไดรับประกาศนียบัตรนายทายเรือในระดับชั้นที่

เครื่องใชใหอยูในสภาพใชการได ตลอดจนแกไข มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่ หรือ

ขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของเรือ 3. ไดรับประกาศนียบัตรคนใชเครื่องจักรยนตระดับ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

5 พนักงานบริการน้ํามัน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการตรวจ เปลี่ยน และเติม กลุมที่ 1 5,080 14,140 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

และหลอลื่น (2904) น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันไฮดรอลิค และ ในหนาที่

อัดจารบีสวนตาง ๆ ของเครื่องมือกล เครื่องจักรกล

และยานพาหนะทุกชนิด ตลอดจนใหบริการดาน

อัดฉีด

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ กลุมที่ 1 5,840 15,260 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

ในการตรวจ เปลี่ยนและเติมน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน พนักงานบริการน้ํามันและหลอลื่น ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติ-

หลอลื่น น้ํามันไฮดรอลิค และอัดจารบีสวนตาง ๆ งานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

ของเครื่องมือกลเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ทุกชนิด ตลอดจนใหบริการดานอัดฉีด และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2/ 1. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานบริการน้ํามัน กลุมที่ 1-2 7,100 18,190 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

หน และหลอลื่น พนักงานบริการน้ํามันและหลอลื่น ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติ-

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย งานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่  และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวไมนอยกวา

3 ป หรือ

3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและ

มีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง
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ที่
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อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

6 พนักงานขับรถยนต 1 1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับรถยนต บํารุงรักษา กลุมที่ 1 5,840 18,190 ขับรถยนต / ขับรถจักรยานยนต มีความรูความ-

(2913) ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ สามารถและความชํานาญงานในหนาที่และไดรับ

นอย ๆ ในการใชรถดังกลาว ใบอนุญาตขับรถยนต / รถจักรยานยนต ตามกฎหมาย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

ในการขับรถยนต บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต พนักงานขับรถยนต ระดับ1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป  หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป 

2/ 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ กลุมที่ 2-3 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

หน พนักงานขับรถยนต ตั้งแต 7 คนขึ้นไป พนักงานขับรถยนต ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป  หรือ

2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10  ป 
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

ชาง 1 ชางไฟฟา (3201) 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ภายใตการกํากับ กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ดูแลในการชวยติดตั้งประกอบ ดัดแปลง ปรับ และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

บํารุงรักษา ซอมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยว ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

กับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูล เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

เกี่ยวกับงานในหนวยงาน ในหนาที่ หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 3. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใช กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญใน ชางไฟฟา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

การติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ไมนอยกวา 3 ป หรือ

ซอมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุ เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 

งานในหนวยงาน 3 ป หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและ

มีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่ หรือ

5. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

3 1. ปฏิบัติในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใช กลุมที่ 2-3 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญสูง ชางไฟฟา ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

ในงานชางไฟฟา เชน ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ไมนอยกวา 2 ป หรือ

ซอม บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่ 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

เกี่ยวกับไฟฟา รวบรวมขอมูลและประวัติการซอม และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่ หรือ

4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่

4 1. ปฏิบัติงานในฐานนะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใช กลุมที่ 3 9,700 31,420 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญ ชางไฟฟา ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

อยางสูงมาก ในงานชางไฟฟา เชน ติดตั้ง ประกอบ  ไมนอยกวา 2 ป หรือ

ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา ใหคําปรึกษาแนะนําในการ และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 12 ป หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเทียบเทาใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2 ชางไม (3305) 1 1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการสราง ซอม และประกอบ กลุมที่ 1 5,080 15,260 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

คุรุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยไม หรือ และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

วัสดุอื่นใดที่ใชไมแทน ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่

2 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความ กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ชํานาญในการสราง ซอม และประกอบครุภัณฑ ชางไม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

หรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยไม หรือวัสดุอื่นใด ไมนอยกวา 3 ป หรือ

ที่ใชไมแทน ตลอดจนทําอุปกรณเครื่องใชงานทดลอง 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง ทํางานชางไม  ประณีต และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสมตาง ๆ เพื่อหลอแบบ ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

ในทรายหลอ ประมาณราคางานไม ตลอดจน 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องไม เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ในหนาที่ หรือ 

 4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่
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ระ กลุมบัญชี
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ที่
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อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

3 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความ กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ชํานาญสูงในการสราง ซอม ประกอบครุภัณฑ หรือ ชางไม ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

สิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยไม ตลอดจนทําอุปกรณ ไมนอยกวา 2 ป หรือ

เครื่องใชงานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

ทํางานปลูกสราง ทํางานชางไมประณีต ทําบล็อกไม เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

สําหรับเทโลหะผสมตางๆ เพื่อหลอแบบในทรายหลอ ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวไมนอย

ออกแบบเกี่ยวกับงานไมซึ่งไมใชโครงสราง ประมาณ กวา 3 ป หรือ

ราคางานไม วางแผนควบคุมงาน ตลอดจน 3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ควบคุมงานการใชและบูรณะซอมแซมเครื่องมือกลไม และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3หน1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการ หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ปฏิบัติงานของชางไม จํานวนตั้งแต 5 คน ขึ้นไป ในหนาที่ หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 5. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
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ที่
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4 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความ กลุมที่ 1-2 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ชํานาญสูงมากในการสราง ซอม ประกอบครุภัณฑ ชางไม ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

หรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยไม ตลอดจนทําอุปกรณ ไมนอยกวา 2 ป หรือ

เครื่องใชงานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ทํางานปลูกสราง ออกแบบเกี่ยวกับงานไมซึ่งไมใช และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

โครงสราง ทําแบบไมประณีต ทําบล็อกไม สําหรับ ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ

เทโลหะผสมตางๆ เพื่อหลอแบบในทรายหลอ 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาใน

ประมาณราคางานไม วางแผนควบคุมงาน ตลอด สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่ หรือ

จนควบคุมการใชและบูรณะซอมแซมเครื่องมือกลไม 4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

และหรือ ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/ 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการ กลุมที่ 2-3 9,700 31,420 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

หน ปฏิบัติงานของชางไม จํานวนตั้งแต 10 คน ขึ้นไป ชางไม ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวา 2 ป หรือ

2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 12 ป 
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

3 ชางเครื่องมือกล (3314) 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการกลึง เจาะ กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ควาน ไส ตัด และเจียรไนโลหะ ดวยเครื่องมือกล และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ตางๆ เชน เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องควาน  ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

เครื่องไส เครื่องตัด เครื่องเจียระไน เปนตน 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่ หรือ

3. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่

28



ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานที่ตองใช กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ประสบการณและความชํานาญในการกลึง เจาะ ชางเครื่องมือกลระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

ควาน ไส ตัด และเจียรไนโลหะ ดวยเครื่องมือกลตางๆ เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

เชน เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องควาน เครื่องไส  2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เครื่องตัด เครื่องเจียระไน เปนตน หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 

3 ป หรือ

3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่ หรือ

5. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่

29



ระ กลุมบัญชี
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3 1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานที่ตองใชความรู กลุมที่ 2-3 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ประสบการณ และความชํานาญสูงในการกลึง เจาะ ชางเครื่องมือกล ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปน

ควาน ไส ตัด และเจียรไนโลหะ ดวยเครื่องมือกลตางๆ เวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

เชน เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องควาน เครื่องไส 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

เครื่องตัด  เครื่องเจียระไน เปนตน และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่ หรือ

4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ

4 1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานที่ตองใช กลุมที่ 3 9,700 31,420 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ประสบการณ และความชํานาญสูงมากในการกลึง ชางเครื่องมือกล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปน

เจาะ ควาน ไส ตัด และเจียรไนโลหะ ดวยเครื่องมือ เวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

กลตางๆ เชน เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องควาน  2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

เครื่องไส เครื่องตัด  เครื่องเจียระไน เปนตน และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 12 ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเทียบเทาใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่
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4/ 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชา กลุมที่ 3 9,700 33,540 1. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

หน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของชางดานการกลึง ชางเครื่องมือกล ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปน

เจาะ ควาน ไส กัด และเจียระไนโลหะดวยเครื่องมือ เวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

กลตางๆ เชน เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องควาน 2. มีความรู ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงาน

เครื่องไส  เครื่องกัด  เครื่องเจียระไน เปนตน ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวา 15 ป 

3. ทั้งขอ 1 และ ขอ 2 ตองผานการประเมินตามที่

สวนราชการกําหนด
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ระ กลุมบัญชี
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ที่
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4 ชางซอมบํารุง (3333) 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการซอมแซม กลุมที่ 1 5,080 15,260 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ปรับแตง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษา และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

เครื่องจักร เครื่องยนต และอุปกรณตางๆ ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใช กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการ ชางซอมบํารุง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปน

ซอมแซม ปรับแตง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุง เวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

รักษาเครื่องจักร เครื่องยนต และอุปกรณตางๆ ทําการ 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ถายทอดเทคโนโลยีดานทฤษฎีพื้นฐานและดาน และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษา และ ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

ซอมแซมเครื่องจักรกล เครื่องยนต ยานพาหนะ 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

และอุปกรณตางๆ อยางถูกวิธี ดูแลการปฏิบัติงาน หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

และใหคําปรึกษาแกชางในระดับรองลงมา ในหนาที่ หรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ
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3 1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะซึ่งตองใช กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญสูงในการ ชางซอมบํารุง ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปน

ซอมแซม ปรับแตง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุง เวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

รักษาเครื่องจักร เครื่องยนต และอุปกรณตางๆ ทําการ 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ถายทอดเทคโนโลยีดานทฤษฎีพื้นฐานและดาน หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษา และ ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวไมนอยกวา

ซอมแซมเครื่องจักรกล เครื่องยนตและยานพาหนะ 3 ป หรือ

อยางถูกวิธี ดูแลการปฏิบัติงานและใหคําปรึกษา 3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

แกชางในระดับรองลงมา และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่ 

33



ระ กลุมบัญชี
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4 1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใช กลุมที่ 2-3 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญสูง ชางซอมบํารุง ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

มากในการซอมแซม ปรับแตง ดัดแปลง ประกอบ ไมนอยกวา 2 ป หรือ

ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต และ 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

อุปกรณตางๆ ดําเนินการวางแผนทดสอบ และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพการทํางานเครื่องจักรกล เครื่องยนต ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ

ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอม 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา

ที่จะใชงาน ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรกล ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่ 

เครื่องยนต ยานพาหนะ  และอุปกรณที่ผานการซอม

บํารุงแลวภายใตการกํากับการดูแลของขาราชการ 

รวมกับขาราชการในการใหคําแนะนําและถายทอด

เทคโนโลยีดานเทคนิคในการซอมแซม บํารุงรักษา

 และการใชงานของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ใหแก

เจาหนาที่หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ดูแลการปฏิบัติงาน

และใหคําปรึกษาแกชางซอมบํารุงระดับรองลงมา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

5 พนักงานขับเครื่อง 1 ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

จักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยขับ

(3503) ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดชนิดหนึ่ง ดังตอไปนี้ เครื่องจักรกลขนาดเบามาแลวเปนเวลาไมนอย

1. รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนตต่ํากวา 150 BHP ลงมา กวา 8 ป และไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ

2. รถตักทุกแบบต่ํากวา 150 BHP 2. ก) มีความรูความสามารถเหมาะสม และความ

3. รถกะบะเทความจุตั้งแต 5-10 ลูกบาศกหลา ชํานาญงานในหนาที่ และเคยขับเครื่องจักรกล

4. รถพนยาง ขนาดกลางมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และไดรับ

5. รถลากพวง ขนาดตั้งแต 20 ตันลงมา ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ

6. รถตีเสน    ข) เปนพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

7. รถบดไอน้ํา ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต 8 ตันขึ้นไป

9. รถบดลอเหล็ก 2 ลอ ตั้งแต 8 ตัน ขึ้นไป

10. รถบดลอเหล็ก 3 ลอ ตั้งแต 8 ตัน ขึ้นไป

11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเอง

ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป

12. รถบดลอยางชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเอง

ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป

13. รถยกแบบงาแซะเกินกวา 5 ตัน

14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2 ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความ กลุมที่ 3 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง

ชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ 1 ซึ่ง

บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็ก ๆนอย ๆ ของ ปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

เครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้ 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

1. รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนตต่ํากวา 150 BHP ลงมา และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

2. รถตักทุกแบบต่ํากวา 150 BHP ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป

3. รถกะบะเทความจุตั้งแต 5-10 ลูกบาศกหลา

4. รถพนยาง

5. รถลากพวง ขนาดตั้งแต 20 ตันลงมา

6. รถตีเสน

7. รถบดไอน้ํา ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป

8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต 8 ตันขึ้นไป

9. รถบดลอเหล็ก 2 ลอ ตั้งแต 8 ตัน ขึ้นไป

10. รถบดลอเหล็ก 3 ลอ ตั้งแต 8 ตัน ขึ้นไป

11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเอง

ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป

12. รถบดลอยางชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเอง

ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป

13. รถยกแบบงาแซะเกินกวา 5 ตัน

14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

6 พนักงานขับเครื่อง - 1 ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กลุมที่ 2-3 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

จักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยขับ

(3504) ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดชนิดหนึ่ง ดังตอไปนี้ เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแลวเปนเวลาไมนอย

1. รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนตตั้งแต 150 BHP ขึ้นไป กวา 10 ป และไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ

2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง 2. ก) มีความรูความสามารถเหมาะสม และ

3. รถกะบะเทความจุตั้งแต 10 ลูกบาศกหลาขึ้นไป ความชํานาญงานในหนาที่ และเคยขับเครื่องจักรกล

4. รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด ขนาดหนักมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และไดรับ

5. รถลาก รถพวง ขนาดตั้งแต 20 ตันขึ้นไป ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย  และ

6. เครื่องปูแอสฟลท ผสมเสร็จ    ข) เปนพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

7. รถยกแบบทรัดเครน มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือเปนพนักงานขับเครื่อง

8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน จักรกลขนาดเบา มาแลวไมนอยกวา 5 ป

9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต 150 BHP ขึ้นไป

10. รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2 ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและ กลุมที่ 3 9,700 31,420 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือพนักงาน

ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน

ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป

ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดชนิดหนึ่ง ดังตอไปนี้ 2. มีความรู ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญ

1. รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนตตั้งแต 150 BHP ขึ้นไป งานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว

2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง เปนเวลาไมนอยกวา 12 ป

3. รถกะบะเทความจุตั้งแต 10 ลูกบาศกหลาขึ้นไป

4. รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด

5. รถลาก รถพวง ขนาดตั้งแต 20 ตันขึ้นไป

6. เครื่องปูแอสฟลท ผสมเสร็จ

7. รถยกแบบทรัดเครน

8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน

9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต 150 BHP ขึ้นไป

10. รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

7 ชางตอทอ (3612) 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการติดตั้ง กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ซอมแซม และแกไขทอและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

การประปา ระบบดับเพลิง ระบบระบายน้ํา ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

ชองระบายอากาศ  และตูทําน้ําเย็น 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่ หรือ

3. เปนผูผานมาตรฐานฝมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี

ความสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
กลุมงาน

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่โดยยอ

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะชางที่ตองใชประสบการณและ กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

ความชํานาญในการติดตั้ง ซอมแซม และแกไขทอและ ชางตอทอ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ระบบดับเพลิง ไมนอยกวา 3 ป หรือ

ระบบระบายน้ํา ชองระบายอากาศ  และตูทําน้ําเย็น 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว

ไมนอยกวา 3 ป หรือ

3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่  หรือ

5. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่

2/ 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชา กลุมที่ 2 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนง ชั้น / ระดับ 2

หน ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของ ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

ชางตอทอใหเปนไปตามเปาหมายและระเบียบ 2. มีความรู ความสามารถ เหมาะสมและชํานาญงาน

แบบแผนของทางราชการ ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา

2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวา 10 ป 
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ระ กลุมบัญชี

ดับ คาจาง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ตําแหนง

ลําดับ

ที่
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8 ชางวิจิตรศิลป (3702) 1 1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการออกแบบงานศิลปกรรม กลุมที่ 1-2 7,100 22,220 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

บอรด ปายประกาศ ฉาก เวที ออกแบบตัวหนังสือ และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

แผนภูมิ ปายชื่ออาคาร แบบตราสัญลักษณ สื่อ ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

สิ่งพิมพ สํารวจออกแบบเขียนแบบงานดานมัณฑนศิลป 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 ตกแตงภายในโดยใชโปรแกรมดานคอมพิวเตอร หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

2.ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ในหนาที่  

2 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและ กลุมที่ 1-2 7,940 29,320 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

ความชํานาญในการออกแบบงานศิลปกรรม  บอรด ชางวิจิตรศิลป ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

ปายประกาศ ฉากเวที ออกแบบตัวหนังสือแผนภูมิ ไมนอยกวา 3 ป หรือ

 ปายชื่ออาคาร แบบตราสัญลักษณ สื่อสิ่งพิมพ 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

สํารวจออกแบบเขียนแบบงานดานมัณฑนศิลป และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

 ตกแตงภายในโดยใชโปรแกรมดานคอมพิวเตอร ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ

2.ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่  
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9 พนักงานเครื่องกําเนิด- 1 1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการใชเครื่องกําเนิดไฟฟา กลุมที่ 1 5,080 14,140 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ไฟฟา (3902) ตลอดจนบํารุงรักษาแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ และความชํานาญงานในหนาที่ หรือ

ในการใชเครื่องจักรดังกลาว 2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ

2 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

ในการใชเครื่องกําเนิดไฟฟาตลอดจนบํารุงรักษา พนักงานเครื่องกําเนิดไฟฟา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน

แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชเครื่องจักร มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

ดังกลาว 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5  ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่  หรือ

4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ
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10 พนักงานเครื่องสูบน้ํา 1 1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการควบคุม ดูแลเครื่องสูบน้ํา กลุมที่ 1 5,080 15,260 แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและ

(3904) บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา อาคารสูบน้ํา  ตลอดจนแกไข ความชํานาญงานในหนาที่

ขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของเครื่องดังกลาว

2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

ในการควบคุม ดูแลเครื่องสูบน้ํา บํารุงรักษา พนักงานเครื่องสูบน้ํา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

เครื่องสูบน้ํา อาคารสูบน้ํา  ตลอดจนแกไข เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

ขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของเครื่องดังกลาว 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5  ป หรือ

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่  
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11 ผูชวยชางทั่วไป 1 1.ปฏิบัติงานชั้นตนในฐานะผูชวยชางในงานอยางใด กลุมที่ 1 5,080 15,260 1. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

(3912) อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ งานชางยนต และความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ชางเครื่องกล ชางเทคนิค ชางไฟฟา ชางวิทยุ ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5  ป หรือ

ชางปรับซอมเครื่องมือทดลอง ชางเหล็ก ชางกลึง 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

ชางหลอ ชางกลโรงงาน ชางประปา ชางบํารุงรักษา เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในการปฏิบัติงาน เชน ซอม ติดตั้ง ปรับ แกไข ในหนาที่  หรือ

ประกอบเครื่องจักร เครื่องกลตาง ๆ 3. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่
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2 1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยชางที่ตองใชประสบการณ กลุมที่ 1 5,840 18,190 1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนง

และความชํานาญในงานอยางใดอยางหนึ่งหรือ ผูชวยชางทั่วไป ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

หลายอยางในงาน ดังตอไปนี้ งานชางยนต เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ

ชางเครื่องกล ชางเทคนิค ชางไฟฟา ชางวิทยุ 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม

ชางปรับซอมเครื่องมือทดลอง ชางเหล็ก ชางกลึง และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน

ชางหลอ ชางกลโรงงาน ชางประปา ชางบํารุงรักษา ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8  ป หรือ

ในการปฏิบัติงาน เชน ซอม ติดตั้ง ปรับ แกไข 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

ประกอบเครื่องจักร เครื่องกลตาง ๆ เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ในหนาที่  และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 3  ป หรือ

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในหนาที่  หรือ

5. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับลักษณะงานในหนาที่
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