




กลุ่มงานช่าง 1

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื 
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอื  เทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเขียน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

ช่างเขียน3101

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง



กลุ่มงานช่าง 2

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเขียน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี  หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

4 กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเขียน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี



กลุ่มงานช่าง 3

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเขียนแบบ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

ช่างเขียนแบบ3102



กลุ่มงานช่าง 4

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเขียนแบบ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี



กลุ่มงานช่าง 5

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรอื
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ผู้ช่วยช่างเขียนแผนท่ี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรอื 
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี หรอื
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

3103 ผู้ช่วยช่างเขียนแผนท่ี



กลุ่มงานช่าง 6

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเขียนแผนท่ี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

ช่างเขียนแผนท่ี3104



กลุ่มงานช่าง 7

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

2/หัวหน้า
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเขียนแผนท่ี ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่  2 ปี  หรอื 
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี  หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ   



กลุ่มงานช่าง 8

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง  หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเขียนแผนท่ีด้วยเครือ่งเขียนแผนท่ีภาพถ่าย
ทางอากาศ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

ช่างเขียนแผนท่ีด้วยเครือ่งเขียน
แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ

3105



กลุ่มงานช่าง 9

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรอื
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างพมิพแ์ผนท่ี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรอื 
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
4.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

3106 ช่างพมิพแ์ผนท่ี



กลุ่มงานช่าง 10

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี 

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,200  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
พนักงานคัดลอกแบบ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

3107 พนักงานคัดลอกแบบ



กลุ่มงานช่าง 11

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื                 
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างไฟฟา้ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

3201 ช่างไฟฟา้



กลุ่มงานช่าง 12

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างไฟฟา้ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

4 กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างไฟฟา้ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี



กลุ่มงานช่าง 13

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างอเิลคโทรนิคส์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

3202 ช่างอเิลคโทรนิคส์



กลุ่มงานช่าง 14

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างไฟฟา้และอเิลคทรอนิคส์   ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

3203 ช่างไฟฟา้และอเิลคทรอนิคส์



กลุ่มงานช่าง 15

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรอื                 
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างมาตรวดัไฟฟา้ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

ช่างมาตรวดัไฟฟา้3204



กลุ่มงานช่าง 16

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

2/หัวหน้า
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างมาตรวดัไฟฟา้ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี



กลุ่มงานช่าง 17

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื                 
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างสายไฟฟา้ ระดับ 1 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

3205 ช่างสายไฟฟา้



กลุ่มงานช่าง 18

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างสื่อสาร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

ช่างสื่อสาร3206



กลุ่มงานช่าง 19

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างสื่อสาร ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

4 กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างสื่อสาร ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี  หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท  หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี



กลุ่มงานช่าง 20

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างวทิยุ ระดับ 1  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี  หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ   

ช่างวทิยุ3207



กลุ่มงานช่าง 21

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3 กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างวทิยุ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี  หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี  หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี

ช่างวทิยุ3207



กลุ่มงานช่าง 22

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
พนักงานวทิยุและทัศนสัญญาณระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี  หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 

3208 พนักงานวทิยุและทัศนสัญญาณ



กลุ่มงานช่าง 23

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื                 
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างส ารวจ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างส ารวจ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี

ช่างส ารวจ3301



กลุ่มงานช่าง 24

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

4 กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างส ารวจ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท  หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี

4/หัวหน้า กลุ่มท่ี 3 9,700    33,540  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างส ารวจ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
15 ปี 
3.  ท้ังข้อ 1 และข้อ 2  ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด



กลุ่มงานช่าง 25

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างรงัวดั ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

3302 ช่างรงัวดั



กลุ่มงานช่าง 26

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างก่อสรา้ง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

ช่างก่อสรา้ง3303



กลุ่มงานช่าง 27

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างก่อสรา้ง ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

4 กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างก่อสรา้ง ระดับ  3  ซึ่งฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี  หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี



กลุ่มงานช่าง 28

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

4/หัวหน้า กลุ่มท่ี 3 9,700    33,540  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างก่อสรา้ง ระดับ 4  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี  หรอื
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และ
ช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 15 ปี  
3. ท้ังข้อ 1  และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด



กลุ่มงานช่าง 29

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
3 ปี  หรอื
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ผู้ช่วยช่างไม้ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื 
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

3304 ผู้ช่วยช่างไม้



กลุ่มงานช่าง 30

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรอื
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างไม้  ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรอื 
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี หรอื
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

ช่างไม้3305



กลุ่มงานช่าง 31

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3/
3หัวหน้า

กลุ่มท่ี 
1-2

7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างไม้ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

4
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างไม้ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ



กลุ่มงานช่าง 32

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

4/หัวหน้า
กลุ่มท่ี 

2-3
9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างไม้ ระดับ 4  ซึ่งฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี



กลุ่มงานช่าง 33

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรอื
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างปูน  ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรอื 
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี หรอื
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

ช่างปูน3306



กลุ่มงานช่าง 34

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3/
3หัวหน้า

กลุ่มท่ี 
1-2

7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างปูน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

4
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างปูน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ



กลุ่มงานช่าง 35

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

4/หัวหน้า
กลุ่มท่ี 

2-3
9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างปูน ระดับ 4  ซึ่งฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี



กลุ่มงานช่าง 36

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
3 ปี  หรอื
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมือสนาม ระดับ 1 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื 
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

ช่างฝีมือสนาม3307



กลุ่มงานช่าง 37

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมือสนาม ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

4
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมือสนาม ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ



กลุ่มงานช่าง 38

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
3 ปี  หรอื
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างสี ระดับ 1 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื 
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

ช่างสี3308



กลุ่มงานช่าง 39

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างสี ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

4
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างสี ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ



กลุ่มงานช่าง 40

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเคาะพน่สี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

3309 ช่างเคาะพน่สี



กลุ่มงานช่าง 41

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างผลิตภณัฑ์ซีเมนต์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

3310 ช่างผลิตภณัฑ์ซีเมนต์



กลุ่มงานช่าง 42

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื                 
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างตกแต่งสถานท่ี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

3311 ช่างตกแต่งสถานท่ี



กลุ่มงานช่าง 43

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3312 ผู้ดูแลช่างก่อสรา้งและตกแต่ง 3/หัวหน้า กลุ่มท่ี 3 7,940    29,320  

1. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และ
ช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 10 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี

1 กลุ่มท่ี 1 5,080    15,260  

แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
3 ปี

2 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
พนักงานบ ารงุทาง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื                 
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

3313 พนักงานบ ารงุทาง



กลุ่มงานช่าง 44

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งมือกล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

ช่างเครือ่งมือกล3314



กลุ่มงานช่าง 45

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งมือกล ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

4 กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งมือกล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี  หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท  หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี



กลุ่มงานช่าง 46

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

4/หัวหน้า กลุ่มท่ี 3 9,700    33,540  

1. แต่งตั้งจากผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่งเดิมหรอื
ต าแหน่งช่างเครือ่งมือกล ระดับ 4  ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และ
ช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 15 ปี 
3.  ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งมือกลระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

ช่างเครือ่งจักรกล3315



กลุ่มงานช่าง 48

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งจักรกลระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

4 กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งจักรกล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี  
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี



กลุ่มงานช่าง 49

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

4/หัวหน้า กลุ่มท่ี 3 9,700    33,540  

1. แต่งตั้งจากผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่งเดิมหรอื
ต าแหน่งช่างเครือ่งมือกล ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. มีความรู ้ความสามารถเหมาะสม  และ
ช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 15 ปี 
3.  ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด

1 กลุ่มท่ี 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
3 ปี  หรอื
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
พนักงานเครือ่งจักรกล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื 
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี หรอื
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

พนักงานเครือ่งจักรกล3316



กลุ่มงานช่าง 50

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
พนักงานเครือ่งจักรกล ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ



กลุ่มงานช่าง 51

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
พนักงานคุมเครือ่งยนต์และจักรกล  ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

3317 พนักงานคุมเครือ่งยนต์และจักรกล



กลุ่มงานช่าง 52

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งยนต์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

ช่างเครือ่งยนต์3318



กลุ่มงานช่าง 53

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งยนต์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

4 กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งยนต์ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี  หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี

4/หัวหน้า กลุ่มท่ี 3 9,700    33,540  

1. แต่งตั้งจากผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่งเดิม  หรอื
ต าแหน่งช่างเครือ่งยนต์ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และ
ช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 15 ปี 
3.  ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด



กลุ่มงานช่าง 54

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ลูกมือช่างเครือ่งบิน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

3319 ลูกมือช่างเครือ่งบิน



กลุ่มงานช่าง 55

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างกลึง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี   และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

ช่างกลึง3320



กลุ่มงานช่าง 56

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างกลึง ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี
หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี



กลุ่มงานช่าง 57

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเชื่อม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

ช่างเชื่อม3321



กลุ่มงานช่าง 58

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเชื่อม ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

4 กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างเชื่อม ระดับ 3  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
12 ปี  หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท  หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี



กลุ่มงานช่าง 59

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มท่ี 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรอื
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้น
ท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

2 กลุ่มท่ี 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่
5 ปี  หรอื 
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรอื
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ

ช่างฝีมือโรงงาน3322



กลุ่มงานช่าง 60

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มท่ี 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรอื
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรอื
4. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

4
กลุ่มท่ี 

2-3
7,940    29,320  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรอื
3. ได้รบัวฒิุไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า
ในสาขาวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี

4/หัวหน้า กลุ่มท่ี 3 9,700    31,420  

1. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 12 ปี หรอื
2. แต่งตั้งจากผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่ง ช่างฝีมือ
โรงงาน ระดับ 4  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี
3. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ี
ส่วนราชการก าหนด



กลุม่งานชา่ง 61

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.   แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างกลโรงงาน ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

ช่างกลโรงงาน3323



กลุม่งานชา่ง 62

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างกลโรงงาน ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่
หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างกลโรงงาน ระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท  หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่



กลุม่งานชา่ง 63

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื 
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเหลก็ ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างเหลก็3324



กลุม่งานชา่ง 64

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเหลก็ ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่



กลุม่งานชา่ง 65

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างหล่อ ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างหล่อ3325



กลุม่งานชา่ง 66

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างหล่อ ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 
ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที ่
 หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงานใน
หน้าที่

3/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่งช่างหล่อ
ระดบั 3  ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี 



กลุม่งานชา่ง 67

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมอืงานโลหะ ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าทีแ่ละเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมอืงานโลหะ ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

3326 ช่างฝีมอืงานโลหะ



กลุม่งานชา่ง 68

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างชุบเคลอืบผวิทางเคม ีระดบั 1  ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3327 ช่างชุบเคลอืบผวิทางเคมี



กลุม่งานชา่ง 69

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างท ารปูลอยตวั ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างท ารปูลอยตวั3328
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างท ารปูลอยตวั ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที ่
 หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื 
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างท าตวัเหรยีญกษาปณ์ ระดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างท าตวัเหรยีญกษาปณ์3329
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แแต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างท าตวัเหรยีญกษาปณ์  ระดบั 2
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปี
หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ หรอื
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างท าตวัเหรยีญกษาปณ์ ระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างตตีราเหรยีญกษาปณ์ ระดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างตตีราเหรยีญกษาปณ์ ระดบั 2 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

3330 ช่างตตีราเหรยีญกษาปณ์
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3/หวัหน้า กลุม่ที ่3 7,940   29,320  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างตตีราเหรยีญกษาปณ์  ระดบั  3  ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

3330 ช่างตตีราเหรยีญกษาปณ์
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างท าเครือ่งมอื ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3331 ช่างท าเครือ่งมอื
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างท าเครือ่งมอื ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่
หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างท าเครือ่งมอื ระดบั  3  ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และ
ช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี 



กลุม่งานชา่ง 77

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี   หรอื 
2.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างปรบัซ่อมเครือ่งมอืส ารวจ ระดบั 1
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างปรบัซ่อมเครือ่งมอืส ารวจ3332



กลุม่งานชา่ง 78

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างปรบัซ่อมเครือ่งมอืส ารวจ
ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงูหรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ หรอื
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างปรบัซ่อมเครือ่งมอืส ารวจ  ระดบั 3 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และ
เคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอื
เทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่



กลุม่งานชา่ง 79

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื 
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างซ่อมบ ารุง ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และ
เคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างซ่อมบ ารุง ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

ช่างซ่อมบ ารุง3333



กลุม่งานชา่ง 80

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างซ่อมบ ารุงระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่



กลุม่งานชา่ง 81

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

2-3
9,700   31,420  

1. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และ
ช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท  หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่3 9,700   33,540  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิ  หรอืต าแหน่ง
ช่างจดัสถานทีพ่ธิกีาร  ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ช่างจดัสถานทีพ่ธิกีาร3334
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื 
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างซ่อมบ ารุง ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ3335 ช่างฝีมอืทัว่ไป
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างซ่อมบ ารุง ระดบั 2  ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3335 ช่างฝีมอืทัว่ไป
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี  หรอื
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูช้่วยช่างไมข้ยายแบบระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3401 ผูช้่วยช่างไมข้ยายแบบ



กลุม่งานชา่ง 85

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูช้่วยช่างไมข้ยายแบบระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3402 ช่างไมข้ยายแบบ



กลุม่งานชา่ง 86

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื 
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูช้่วยช่างต่อเรอืเหลก็ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3403 ผูช้่วยช่างต่อเรอืเหลก็



กลุม่งานชา่ง 87

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างต่อเรอืเหลก็ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างต่อเรอืเหลก็3404



กลุม่งานชา่ง 88

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

2/หวัหน้า กลุม่ที ่2 7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่ง ชัน้/ระดบั 2
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 



กลุม่งานชา่ง 89

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูช้่วยผูเ้ชีย่วชาญการต่อเรอืเหลก็ระดบั 1  ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่

3405 ผูช้่วยผูเ้ชีย่วชาญการต่อเรอืเหลก็
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งเรอืระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

ช่างเครือ่งเรอื3406



กลุม่งานชา่ง 91

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งเรอืระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี 
 หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ หรอื
5. เคยปฏบิตัหิน้าทีช่่างเครือ่งเรอืกลชายทะเลมา
แจง้ไม่น้อยกว่า  3  ปี
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งเรอืกลล าน ้าระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื

3407 ช่างเครือ่งเรอืกลล าน ้า
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งเรอืกลชายทะเลระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งเรอืกลชายทะเล ระดบั 2
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

ช่างเครือ่งเรอืกลชายทะเล3408



กลุม่งานชา่ง 94

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งเรอืกลชายทะเลระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่



กลุม่งานชา่ง 95

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งเรอืกลเดนิทะเลเฉพาะเขต  ระดบั  1
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท  หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที ่
หรอื

3409
ช่างเครือ่งเรอืกลเดนิทะเล
เฉพาะเขต



กลุม่งานชา่ง 96

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. เป็นผูผ้่านมาตรฐานฝีมอืแรงงาน ในระดบัชัน้
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งเรอืกลเดนิทะเลเฉพาะเขตระดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3410 สรัง่ช่างกล



กลุม่งานชา่ง 97

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
สรัง่ช่างกล  ระดบั 2  ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2.  แต่งตัง้จากทหารเรอื  ยศ  ไม่ต ่ากว่า
พนัจ่าเอก  ซึง่เคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้
ไม่น้อยกว่า 3  ปี หรอื
3.  ไดร้บัประกาศบตัรคนใชเ้ครือ่งจกัรยนต์
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ  และเคยปฏบิตังิานในดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  7  ปี หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
5. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
6. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่



กลุม่งานชา่ง 98

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
สรัง่ช่างกลระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3.  ไดร้บัประกาศบตัรคนใชเ้ครือ่งจกัรยนต์
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ  และเคยปฏบิตังิานในดา้นที่
เกีย่วขอ้งมาแลว้ไม่น้อยกว่า  5  ปี  หรอื
4.  แต่งตัง้จากนายทหารชัน้สญัญาบตัรซึง่เคย
ปฏบิตังิานในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้
ไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรอื
5. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่



กลุม่งานชา่ง 99

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.   แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานคารเรอืระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.   แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานขดุระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่

พนกังานขดุ3412

3411 พนกังานคานเรอื



กลุม่งานชา่ง 100

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

2/หวัหน้า
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานขดุระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

1 กลุม่ที ่1 5,080   18,190  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

2
กลุม่ที ่

1-2
5,840   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูช้่วยพนกังานควบคุมเรอืขดุ ระดบั 1ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่

3413 ผูช้่วยพนกังานควบคุมเรอืขดุ



กลุม่งานชา่ง 101

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานควบคุมเรอืขดุระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3414 พนกังานควบคุมเรอืขดุ
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 หรอื 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานทดลองอุปกรณ์เรอื  ระดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี   หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
มคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และไดร้บัใบ
อนุญาตขิบัรถตามกฎหมาย

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานขบัรถงานเกษตรและก่อสรา้ง ระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
และไดร้บัใบอนุญาตขิบัรถตามกฎหมาย

3415 พนกังานทดลองอุปกรณ์เรอื

3501
พนกังานขบัรถงานเกษตรและ
ก่อสรา้ง
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
มคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และไดร้บัใบ
อนุญาตขิบัรถตามกฎหมาย

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา  ระดบั 1ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคยขบั
เครือ่งจกัรกลขนาดเบามาแลว้เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 8 ปี  และไดร้บัใบอนุญาต
ตามกฎหมาย หรอื
2. ก)  มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม  และ
ความช านาญงานในหน้าที ่ และเคยขบั
เครือ่งจกัรกลขนาดกลางมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  1  ปี  และไดร้บัใบอนุญาตขบัรถ
ตามกฎมหาย  และ
   ข)  เป็นพนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดกลาง  ระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี

3502 พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา

3503
พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาด
กลาง
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคยขบั
เครือ่งจกัรกลขนาดกลางมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 10 ปี  และไดร้บัใบอนุญาตติามกฎหมาย 
หรอื
2. ก)  มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม  และ
ความช านาญงานในหน้าที ่ และเคยขบั
เครือ่งจกัรกลขนาดหนกัมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1  ปี  และไดร้บัใบอนุญาตขบัรถ
ตามกฎหมาย  และ  
   ข)  เป็นพนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดกลาง
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี  หรอืป็นพนกังานขบั
เครือ่งจกัรกลขนาดเบามาแลว้
ไม่น้อยกว่า  5  ปี

2 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืพนกังาน
ขบัเครือ่งจกัรกลขนาดหนกั  ระดบั 1  ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี

3504
พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาด
หนกั
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานควบคุมเครือ่งจกัรกลขนาดเบา
ระดบั 1  ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี   หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

พนกังานควบคุมเครือ่งจกัรกล
ขนาดเบา

3505
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  8 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ 

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานควบคุมเครือ่งจกัรกลขนาดหนกั
ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า  10  ปี
หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

พนกังานควบคุมเครือ่งจกัรกล
ขนาดหนกั

3506
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างอุตสาหกรรม ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่

3601 ช่างอุตสาหกรรม
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเจาะระเบดิระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3602 ช่างเจาะระเบดิ
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื                 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านมาตรฐานฝีมอืแรงงาน ในระดบัชัน้
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเหมอืนแร่ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

ช่างเหมอืงแร่3603
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างแต่งแร่ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3604 ช่างแต่งแร่
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานใน
ระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเจาะตรวจลองแร่ลระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

3605 ช่างเจาะตรวจลองแร่
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,222  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานช่างเจาะทางธรณวีทิยา
ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคยผ่านการ
อบรมงานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี 

1 กลุม่ที ่1 5,080   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคยผ่านการ
อบรมงานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานช่วยเจาะและระบายน ้า
ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

3606 พนกังานช่างเจาะทางธรณวีทิยา

พนกังานช่วยเจาะและระบายน ้า3607
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูช้่วยช่างเจาะระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่

3609 ช่างเจาะส ารวจ 1 กลุม่ที ่1 5,080   14,140  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

3608 ผูช้่วยช่างเจาะ
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

2 กลุม่ที ่1 5,840   15,260  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเจาะส ารวจระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,100   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเจาะส ารวจระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่

3609 ช่างเจาะส ารวจ
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเจาะบ่อบาดาลระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่ หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

3610 ช่างเจาะบ่อบาดาล
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเจาะบ่อบาดาลระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,340  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเจาะบ่อบาดาลระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่



กลุม่งานชา่ง 117

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเจาะบ่อบาดาล ระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่
4. ทัง้ขอ้1 และขอ้ 2 ตอ้งผ่านการประเมนิ
ตามทีส่่วนราชการก าหนด



กลุม่งานชา่ง 118

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างระบบน ้าระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างระบบน ้า3611



กลุม่งานชา่ง 119

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านมาตรฐานฝีมอืแรงงาน ในระดบัชัน้
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างต่อท่อระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2/หวัหน้า กลุม่ที ่2 7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่ง ชัน้/ระดบั 2
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

3612 ช่างต่อท่อ



กลุม่งานชา่ง 120

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างประปาระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ หรอื
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างประปา3613



กลุ่มงานช่าง 121

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง

3
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างประปาระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3614 ผู้ควบคุมหน่วยเจาะ 4/หัวหน้า กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเจาะส ารวจ ระดับ 3/หัวหน้า  ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
2.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
 ระดับ 4  ซึ่งด ารงต าแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ  
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
5.  ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่าน
การประเมินตามที่ส่วนราชการก าหนด

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง
อัตราค่าจา้ง

ระดับต่าแหน่งรหัส
กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง



กลุ่มงานช่าง 122

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างศิลป์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ช่างศิลป์3701



กลุ่มงานช่าง 123

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างศิลป์ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ชั้นสูง  หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,940    29,320  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างวจิิตรศิลป์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3702 ช่างวจิิตรศิลป์



กลุ่มงานช่าง 124

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างประณีตศิลป์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 
4.  ทั้งข้อ 2 และข้อ 3 ต้องมีเอกสารรับรองการ
ผ่านงานและได้รับการพจิารณาเห็นชอบ
จากกรมศิลปากรแล้ว  

ช่างประณีตศิลป์3703



กลุ่มงานช่าง 125

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างประณีตศิลป์ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 
5. ทั้งข้อ 2 และข้อ 4 ต้องมีเอกสารรับรองการ
ผ่านงานและได้รับการพจิารณาเห็นชอบจากกรม
ศิลปากรแล้ว

4
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างประณีตศิลป์ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 
4. ทั้งข้อ 2 และข้อ 3 ต้องมีเอกสารรับรองการ
ผ่านงานและได้รับการพจิารณาเห็นชอบจากกรม
ศิลปากรแล้ว



กลุ่มงานช่าง 126

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างซ่อมเอกสารและศิลปวตัถุระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3704 ช่างซ่อมเอกสารและศิลปวตัถุ



กลุ่มงานช่าง 127

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้ช่วยช่างป้ันระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ 
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงานใน
หน้าที่

3705 ผู้ช่วยช่างป้ัน



กลุ่มงานช่าง 128

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างป้ันระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ    
4. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้น
ที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ   

ช่างป้ัน3706



กลุ่มงานช่าง 129

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างช่างป้ันระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่



กลุ่มงานช่าง 130

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างท าแบบเครือ่งป้ันดินเผาระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3707 ช่างท าแบบเครือ่งป้ันดินเผา



กลุ่มงานช่าง 131

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างชุบเคลือบผิวทางเครือ่งป้ันดินเผา ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3708
ช่างชุบเคลือบผิวทาง
เครือ่งป้ันดินเผา



กลุ่มงานช่าง 132

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 2 7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเตาเผา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3709 ช่างเตาเผา



กลุ่มงานช่าง 133

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างท าหีบดิบระดับ 1  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3710 ช่างท าหีบดิน



กลุ่มงานช่าง 134

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างทอง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3711 ช่างทอง



กลุ่มงานช่าง 135

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างทอง ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
5.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3/หัวหน้า
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิมหรือ
ต าแหน่งช่างทอง ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี  หรือ
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 10 ปี 



กลุ่มงานช่าง 136

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้ช่วยช่างต้นแบบสิ่งทอ  ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ 
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3712 ผู้ช่วยช่างต้นแบบสิ่งทอ



กลุ่มงานช่าง 137

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างต้นแบบสิ่งทอ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2/หัวหน้า
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างต้นแบบสิ่งทอระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 10  ปี

3713 ช่างต้นแบบสิ่งทอ
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างทดสอบสิ่งทอระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่  หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างทดสอบสิ่งทอ3714
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งในชั้นระดับ 2 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่  2 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
5. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่  หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างทอผ้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2/หัวหน้า
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง เดิมหรือ
ต าแหน่งช่างทอผ้า  ระดับ 2  ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 10 ปี 

3715 ช่างทอผ้า
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหนางช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์  ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3716 ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

2/หัวหน้า
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง 
ชั้น/ระดับ  2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี  หรือ
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 12 ปี 

3716 ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 3 ปี 
หรือ 
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์ดอกไม้ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3717 ช่างประดิษฐ์ดอกไม้
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างตัดเย็บผ้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3718 ช่างตัดเย็บผ้า
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่  หรือ
3. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเย็บและตกแต่ง  ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3719 ช่างเย็บและตกแต่ง



กลุ่มงานช่าง 146

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

 แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี                  

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างพรมระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

3720 ช่างพรม



กลุ่มงานช่าง 147

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่  

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างถ่ายภาพระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

3
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างถ่ายภาพ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 10 
ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3721 ช่างถ่ายภาพ



กลุ่มงานช่าง 148

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี                

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างซ่อมสร้างเครือ่งโขนระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 

3722 ช่างซ่อมสร้างเครือ่งโขน



กลุ่มงานช่าง 149

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเครือ่งดนตรีระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง  หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3723 ช่างเครือ่งดนตรี



กลุ่มงานช่าง 150

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างครุภณัฑ์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

ช่างครุภณัฑ์3724



กลุ่มงานช่าง 151

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างครุภณัฑ์ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่



กลุ่มงานช่าง 152

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเย็บหนังระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

3725 ช่างเย็บหนัง



กลุ่มงานช่าง 153

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างท าฟนัระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

3726 ช่างท าฟนั
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

 แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 
5 ปี               

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างตัดผมระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  

3727 ช่างตัดผม
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานสตั๊ฟส์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3728 พนักงานสตั๊ฟส์
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์  ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ระดับ  2 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี 
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3801 ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งครู
ฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ครูฝึกฝีมือแรงงาน3802
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งครู
ฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี  หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

3803 ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนการตัดเย็บเสื้อผ้าอตุสาหกรรมระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

3804
ผู้สอนการตัดเย็บเสื้อผ้า
อตุสาหกรรม
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานช่างไม้ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่
 และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

3805 ผู้สอนงานช่างไม้
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานแกะสลักไม้ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3806 ผู้สอนงานแกะสลักไม้



กลุ่มงานช่าง 163

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภณัฑ์ผ้า
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และ
ผลิตภณัฑ์ผ้า

3807
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนผลิตภณัฑ์หวายและไม้ไผ่  ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2/หัวหน้า กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 12 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง 
ชั้น/ระดับ 2  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี

3808 ผู้สอนผลิตภณัฑ์หวายและไม้ไผ่
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานเครือ่งป้ันดินเผา ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3809 ผู้สอนงานเครือ่งป้ันดินเผา
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานเครือ่งเขิน  เครือ่งเงิน และเครือ่งถม
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ผู้สอนงานเครือ่งเขิน เครือ่งเงินและ
เครือ่งถม

3810
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานเครือ่งประดับและอญัมณีระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3811 ผู้สอนงานเครือ่งประดับและอญัมณี
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานเจียระไนพลอย ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3812 ผู้สอนงานเจียระไนพลอย



กลุ่มงานช่าง 169

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนการฟอกหนัง  ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3813 ผู้สอนการฟอกหนัง
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนวชิาการท ารองเท้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี

3814 ผู้สอนวชิาการท ารองเท้า
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนวชิาการพมิพร์ะดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 

3815 ผู้สอนวชิาการพมิพ์



กลุ่มงานช่าง 172

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนวชิาช่างเครือ่งยนต์ ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3816 ผู้สอนวชิาช่างเครือ่งยนต์



กลุ่มงานช่าง 173

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเครือ่งระบบก าเนิดไอน้ าและน้ าร้อนระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

3901
ช่างเครือ่งระบบก าเนิดไอน้ า
และน้ าร้อน



กลุ่มงานช่าง 174

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    14,140  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ หรือ
2.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานเครือ่งก าเนิดไฟฟา้ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ 
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

3902 พนักงานเครือ่งก าเนิดไฟฟา้



กลุ่มงานช่าง 175

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างซ่อมเครือ่งท าความเย็นระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ช่างซ่อมเครือ่งท าความเย็น3903



กลุ่มงานช่าง 176

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  
แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานเครือ่งสูบน้ าระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

1 กลุ่มที่ 1 5,080    14,140  

แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี

2 กลุ่มที่ 1 5,840    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานเครือ่งมือทุ่นแรงการเกษตรระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

3905
พนักงานเครือ่งมือทุ่นแรง
การเกษตร

3904 พนักงานเครือ่งสูบน้ า



กลุ่มงานช่าง 177

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างยูนิตทันตกรรมระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

3906 ช่างยูนิตทันตกรรม



กลุ่มงานช่าง 178

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างปรับซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

3907 ช่างปรับซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน



กลุ่มงานช่าง 179

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
3.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานพมิพแ์บบเรียนเบรลล์ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

พนักงานพมิพแ์บบเรียนเบรลล์3908



กลุ่มงานช่าง 180

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเป่าแก้วระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเป่าแก้วระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3909 ช่างเป่าแก้ว



กลุ่มงานช่าง 181

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเครือ่งช่วยคนพกิารระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเครือ่งช่วยคนพกิารระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3910 ช่างเครือ่งช่วยคนพกิาร



กลุ่มงานช่าง 182

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ หรือ
2.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานเครือ่งยก ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3911 พนักงานเครือ่งยก



กลุ่มงานช่าง 183

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ หรือ
2.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3912 ผู้ช่วยช่างทั่วไป



กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 1

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

1 กลุ่มที ่3 11,350   31,420  

1.  เป็นผู้มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ว่ามีความรู้
ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน
ระดับช่างฝมืีอทีมี่ความประณีตสูง  ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิานทีไ่ด้ก าหนดไว้ในลักษณะงานช่าง
ส าหรบัต าแหนง่นี้มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
20  ปี  โดยมีเอกสารรบัรองการผา่นงาน  และ
ได้รบัการพิจารณาเห็นชอบจากกรมศิลปากร
หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่
ช่างประณีตศิลป ชั้น 4 (เดิม) ซึ่งปฏิบัตงิาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10  ปี
หรอื
3.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ช่าง
ประณีตศิลป  ชั้น 3 (เดิม) ซึ่งปฏิบัตงิานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  12  ปี

2 กลุ่มที ่3 14,690   36,020  

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่นายช่างประณีตศิลป  ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัตงิานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี
2. เป็นผู้มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ว่ามีความรู้
ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน
ระดับช่างฝมืีอทีมี่ความประณีตอย่างยิ่งยาก
และซบัซอ้นมาก  ซึ่งเคยปฏิบัตงิานทีไ่ด้ก าหนด
ไว้ในลักษณะงานช่างส าหรบัต าแหนง่นี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  25  ปี  โดยมีเอกสาร
รบัรองการผา่นงาน  และได้รบัการพิจารณา
เห็นชอบจากกรมศิลปากร

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ข้ันต  า ข้ันสูง
รหัส ระดับต าแหน่ง

4101 นายช่างประณีตศิลป



กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 2

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ข้ันต  า ข้ันสูง
รหัส ระดับต าแหน่ง

4201 ผู้ฝกีการใช้เครือ่งมือกล 1 กลุ่มที ่3 9,700 31,420

1.  มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในการใช้บ ารงุรกัษาและ
ปรบัซอ่มเครือ่งมือกลโดยเฉพาะ  ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิานในหนา้ทีม่าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า
12  ปี  หรอื
2. จ้างจากผู้ได้รบัปรญิญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑติในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่ ซึ่งเคยปฏิบัตงิาน
ในหนา้ทีม่าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี

4301 ช่างวิทยุการบิน 1 กลุ่มที ่3 9,700 31,420

1. ไดรบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่หรอื
2. ปฎิบัตงิานด้านช่างวิทยุประจ าอากาศยาน
มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 8 ปี หรอื
3. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ช่างวิทยุ
การบิน (เดิม)  ซึ่งเคยปฎิบัตงิานมาแล้ว
ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี
4. ทัง้ข้อ 1 - ข้อ 3 ตอ้งมีความรูค้วามช านาญ
ในด้านการตรวจซอ่มอุปกรณ์สื่อสาร
อิเลคโทรนกิส์ (AVIONICS) และด้านพัสดุสื่อสาร
เป็นอย่างดี

4302 ช่างอิเลคโทรนคิส์การบิน 2 กลุ่มที ่3 13,960   36,020  

1. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า
ในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงานในหนา้ที่
หรอื
2. ปฎิบัตงิานด้านช่างวิทยุประจ าอากาศยาน
มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 10 ปี หรอื
3. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่
ช่างอิเลคโทรนคิส์ (เดิม) ซึ่งเคยปฎิบัตงิานมาแล้ว
ไม่นอ้ยกว่า 8 ปี
4. ทัง้ข้อ 1 - ข้อ 3 ตอ้งมีความรูค้วามช านาญ
ในด้านการตรวจซอ่มอุปกรณ์สื่อสาร
อิเลคโทรนกิส์ (AVIONICS) และด้านพัสดุสื่อสาร
เป็นอย่างดี



กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 3

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ข้ันต  า ข้ันสูง
รหัส ระดับต าแหน่ง

4303 ผู้ควบคุมวิทยุสื่อสารการบิน 3/หัวหนา้
กลุ่มที ่

3-4
19,420   55,800  

1. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า
ในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงานในหนา้ที่
หรอื
2. ปฎิบัตงิานด้านช่างวิทยุประจ าอากาศยาน
มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 
3. ทัง้ข้อ 1 และข้อ 2 ตอ้งมีความรูค้วาม
ช านาญในด้านช่างวิทยุสื่อสาร เป็นอย่างดี

4304 ผู้ช่วยช่างเครือ่งบิน 1 กลุ่มที ่3 9,700 31,420

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาช่างอากาศ
จากสถาบันทีท่างราชการรบัรอง  และเคย
ปฏิบัตงิานตรวจซอ่มและบ ารงุรกัษาอากาศยาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ลูกมือช่าง
เครือ่งบิน  (เดิม) ของส่วนราชการ  ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  7  ปี

2 กลุ่มที ่3 13,960 36,020

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาช่างอากาศ
จากสถาบันทีท่างราชการรบัรอง  และเคย
ปฏิบัตงิานในหนา้ทีช่่างเครือ่งบินมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  และมีความรู้
ทางด้านพัสดุการบิน  หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ผู้ช่วย
ช่างเครือ่งบิน  (เดิม) ของส่วนราชการ  ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปี
และมีความรูท้างด้านพัสดุการบิน

3 กลุ่มที ่4 19,420 55,800

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาช่างอากาศจาก
สถาบันทีท่างราชการรบัรอง  และ
    ก.  มีความรู ้ทางด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี
และ
    ข.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่
ช่างเครือ่งบิน (เดิม) ของส่วนราชการ  ซึ่ง
ปฎิบัตงิานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปี หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่สารวัตรช่าง
(เดิม) ของส่วนราชการ

4305 ช่างเครือ่งบิน



กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 4

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ข้ันต  า ข้ันสูง
รหัส ระดับต าแหน่ง

3/หัวหนา้ กลุ่มที ่4 21,410 60,060

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาช่างอากาศจาก
สถาบันทีท่างราชการรบัรอง 
ก.  มีความรู ้ ความสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและการบรหิารงานได้เป็นอย่างดี  
ข.  เคยปฏิบัตงิานตรวจซอ่ม และบ ารงุรกัษา
อากาศยานมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 2 แบบ เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 8 ปี
ค. มีความรูท้างด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่สารวัตรช่าง
เครือ่งบิน (เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัตงิาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี หรอื
3. แตง่ตั้งจากผู้ด ารงต าแหนง่ช่างเครือ่งบิน
(เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัตงิานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  10  ปี

4306 สารวัตรช่างเครือ่งบิน 3 กลุ่มที ่4 19,420 55,800

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาช่างอากาศ
จากทางราชการรบัรอง และ
2. มีความรูท้างด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี และ
3.แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ช่างเครือ่งบิน
(เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัตงิานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 8  ปี
     



กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 5

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ข้ันต  า ข้ันสูง
รหัส ระดับต าแหน่ง

3 กลุ่มที ่4 26,470 57,940

ได้รบัประกาศนยีบัตรนกับินทีท่างราชการ
รบัรอง  และ
ก.  มีใบอนญุาตผู้ประจ าหนา้ทีน่กับินพาณิชย์ตรี
ข.  มีความช านาญในด้านการบิน  ซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมไม่ต่ ากว่า  1,000  ชั่วโมง  และบินตดิตอ่กัน
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี

3/หัวหนา้ กลุ่มที ่4 26,470 64,340

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรนกับินจากสถาบัน
ทีท่างราชการรบัรอง และ
ก.  มีความรู ้ ความสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและการบรหิารงานได้เป็นอย่างดี
หรอืส าเรจ็จากโรงเรยีนชั้นผู้บังคับฝงูบิน
ของกองทัพอากาศ
ข.  มีใบอนญุาตผู้ประจ าหนา้ทีน่กับินพาณิชย์โท
ค.  มีความช านาญในด้านการบินซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมไม่ต่ ากว่า  2,000  ชั่วโมง และบินตดิตอ่กัน
มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  10  ปี  หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่นกับิน
(เดิม) หรอื  ต าแหนง่หัวหนา้นกับิน (เดิม)
หรอืนกับิน ระดับ 3  ของส่วนราชการ ซึ่ง
ปฏิบัตงิานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3  ปี

4308 ผู้ควบคุมหนว่ยการบิน 3/หัวหนา้ กลุ่มที ่4 28,660 64,340

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรนกับินจากสถาบัน
ทีท่างราชการรบัรอง  และ
ก.  มีความรูค้วามสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและบรหิารงานด้านการเงินของ
ส่วนราชการได้เป็นอย่างดี  หรอืส าเรจ็จาก
โรงเรยีนชั้นผู้บังคับฝงูบินของกองทัพอากาศ
ข.  มีใบอนญุาตผู้ประจ าหนา้ทีน่กับินพาณิชย์โท
ค.  มีความช านาญในด้านการบินซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมทัง้สิ้นไม่ต่ ากว่า  4,000  ชั่วโมง  และบิน
ตดิตอ่กันเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  15  ปี  หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ด ารงต าแหนง่หัวหนา้นกับิน
ของส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัตงิานตดิตอ่กันมา
ไม่นอ้ยกว่า  5  ปี

นกับิน4307



กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 1

ข้ันต ่า ข้ันสูง

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานทัว่ไป ระดับ 1  และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื  
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

2/หัวหนา้ กลุ่มที ่1 7,100 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานทัว่ไป ระดับ 1  และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5  ปี  หรอื
2.แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่พนกังาน
ทัว่ไป  ระดับ  2 และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี

   

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

1101 พนกังานทัว่ไป

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ



กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 2

ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่คนสวน ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

2/หัวหนา้ กลุ่มที ่1 7,100 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม
หรอืต าแหนง่คนสวน ระดับ 1  และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี   หรอื
2.แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่คนสวน
ระดับ 2 และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3  ปี
   

1102 คนสวน



กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 3

ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานสถานที ่ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 18,190

มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี  

2
กลุ่มที่
1-2

5,840 22,220

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่แม่บ้าน ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1103 พนกังานสถานที่

แม่บ้าน1104



กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 4

ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม
หรอืต าแหนง่พนกังานรกัษาความปลอดภัย
ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2/หัวหนา้ กลุ่มที ่1 7,100 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานรกัษาความปลอดภัย ระดับ 1
และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่พนกังาน
รกัษาความปลอดภัย ระดับ 2  และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3  ปี

1106 ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 2/หัวหนา้ กลุ่มที ่1 7,100 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2.แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่พนกังานทัว่ไป
 ระดับ 2 หรอื ต าแหนง่คนสวน ระดับ 2 หรอื
ต าแหนง่พนกังานสถานที ่ระดับ 2 หรอืต าแหนง่
พนกังานรกัษาความปลอดภัย ระดับ 2
และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3  ปี 

1105 พนกังานรกัษาความปลอดภัย



กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 5

ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1107 ผู้ดูแลหมวดนอกโรงงาน 2/หัวหนา้ กลุ่มที ่1 7,100 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิมหรอื
ต าแหนง่พนกังานทัว่ไป ระดับ 1 หรอืต าแหนง่
พนกังานท าความสะอาด ระดับ 1 หรอืต าแหนง่
พนกังานรกัษาความปลอดภัย ระดับ 1  และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2.แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิมหรอื
ต าแหนง่พนกังานทัว่ไป ระดับ 2 หรอืต าแหนง่
คนสวน ระดับ 2  หรอืต าแหนง่พนกังานสถานที่
ระดับ 2 และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วน
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3  ปี 

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ผู้ดูแล
สวนสมเด็จพระศรนีครนิทร ์ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิมหรอื
ต าแหนง่พนกังานทัว่ไป ระดับ 1  หรอื ต าแหนง่
คนสวน ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5  ปี  หรอื
3. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิมหรอื
ต าแหนง่พนกังานทัว่ไป ระดับ 2  หรอื ต าแหนง่
คนสวน ระดับ 2 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3  ปี  หรอื
4. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ทีแ่ละเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี

ผู้ดูแลสวนสมเด็จพระศรนีครนิทร์1108
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิมหรอื
ต าแหนง่ผู้รกัษาราชอุทยาน  ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ทีแ่ละเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2/หัวหนา้ กลุ่มที ่1 7,100 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ผู้รกัษาราชอุทยาน  ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 5  ปี หรอื
2.แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงผู้รกัษาราชอุทยาน 
ระดับ  2 และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3  ปี

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานประจ าพิพิธภัณฑ ์ระดับ 1
และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ทีแ่ละเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

พนกังานประจ าพิพิธภัณฑ์1110

1109 ผู้รกัษาราชอุทยาน
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

2/หัวหนา้
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานประจ าพิพิธภัณฑ ์ระดับ 1
และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5  ปี  หรอื
2.แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่พนกังาน
ประจ าพิพิธภัณฑ ์ระดับ  2   และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานดูแลโบราณสถาน  ระดับ 1
และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1111 พนกังานดูแลโบราณสถาน
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่นายประตกูษาปณ์ ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานประจ าตกึ  ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1112

1113 พนกังานประจ าตกึ

นายประตกูษาปณ์
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานเปล ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานซกัฟอก ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

พนกังานซกัฟอก 1115

1114 พนกังานเปล
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม
หรอืต าแหนง่บรกิร ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2/หัวหนา้ กลุ่มที ่1 7,100 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม
หรอืต าแหนง่บรกิร ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 5  ปี   หรอื
2. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่บรกิร
ระดับ 2  และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี
หรอื
3.  ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  หรอืเทียบเท่าในสาขาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1116 บรกิร
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานบรกิาร  ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2/หัวหนา้
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
พนกังานบรกิาร  ระดับ  1  และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 5  ปี   หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่พนกังาน
บรกิาร  ระดับ  2  และด ารงต าแหนง่ดังกล่าว
ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า
3 ปี   

1117 พนกังานบรกิาร
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,840 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 7,100 18,190

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม
หรอืต าแหนง่พนกังานรบัรอง  ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  หรอื
3.  ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี  หรอื
4. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

2/หัวหนา้ กลุ่มที ่2 7,940 22,220

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานรบัรอง ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี  หรอื
2. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่พนกังาน
รบัรอง  ระดับ 2 และด ารงต าแหนง่ดังกล่าว
ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี

1118 พนกังานรบัรอง
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานรบัโทรศัพท์  ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานเกษตรพืน้ฐาน  ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

พนกังานรบัโทรศัพท์

พนกังานเกษตรพืน้ฐาน1201

1119
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานปราบศัตรพูืช ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานประมงพืน้ฐาน ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2/หัวหนา้ กลุ่มที ่1 7,100 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานประมงพืน้ฐาน ระดับ 1  และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5  ปี   หรอื
2.แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่พนกังาน
ประมงพืน้ฐาน  ระดับ  2 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 3  ปี   

1202 พนกังานปราบศัตรพูืช

1203 พนกังานประมงพืน้ฐาน
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานรดีนมโค  ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
พนกังานเลี้ยงผึ้งและไหม  ระดับ 1  และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1205 พนกังานเลี้ยงผึ้งและไหม

1204 พนกังานรดีนมโค
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานเลี้ยงสัตว์ ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานชลประทาน ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1206 พนกังานเลี้ยงสัตว์

1207 พนกังานชลประทาน
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่กะลาสี  ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2/หัวหนา้ กลุ่มที ่1 7,100 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่กะลาสี  ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 5  ปี   หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่กะลาสี
ระดับ 2  และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3  ปี

1301 กะลาสี
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

2
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่สรัง่ปากเรอื ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  หรอื
3.  ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี  หรอื
4. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,440
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานเรอืกล  ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1302 สรัง่ปากเรอื

1303 พนกังานเรอืกล
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานเรอืยนต ์ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานเรอืตรวจ  ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  หรอื
3.  ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี  หรอื
4. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1305 พนกังานเรอืตรวจ

1304 พนกังานเรอืยนต์
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 18,190
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที ่และมีลายมืองาม

2
กลุ่มที ่

1-2
5,840 22,220

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานเขียนโฉนด ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ทีมี่ลายมือสวยงามและสามารถพิมพ์ดีดได้

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานเขียนใบอนญุาต ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1401 พนกังานเขียนโฉนด

1402 พนกังานเขียนใบอนญุาต
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตร
มัธยมศึกษาตอนตน้  หรอืเทียบเท่าและ
มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนทีเ่กี่ยวกับ
ส่งค าคู่ความ หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ทีแ่ละเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่
4.  ทัง้ข้อ 1 - 3 ตอ้งมีใบอนญุาตขับรถยนตห์รอื
รถจักรยานยนตต์ามกฎหมาย

2
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานเดินหมาย ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี  หรอื
4. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่

1403 พนกังานเดินหมาย
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานตรวจปรูฟ๊ ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานโรงพิมพ์  ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1405 พนกังานโรงพิมพ์

1404 พนกังานตรวจปรูฟ๊
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

2/หัวหนา้
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานโรงพิมพ์  ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5  ปี   หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่พนกังาน
โรงพิมพ์ ระดับ  2 และด ารงต าแหนง่ดังกล่าว
ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า
3  ปี

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่ผู้ช่วยพนกังานแยกสี ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1406 ผู้ช่วยพนกังานแยกสี
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานแท่นพิมพ์และตดักระดาษ
ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานเข้าเล่ม ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1408 พนกังานเข้าเล่ม

1407 พนกังานแท่นพิมพ์และตดักระดาษ
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2/หัวหนา้
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่พนกังาน
บรกิารอัดส าเนา หรอืต าแหนง่พนกังานบรกิาร
เอกสารทัว่ไป ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า 5 ปี   หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิมหรอื
ต าแหนง่พนกังานบรกิารเอกสารทัว่ไป ระดับ 2
และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   หรอื
3. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  หรอื
4.  ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี  หรอื
5. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

พนกังานบรกิารเอกสารทัว่ไป1409
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานเก็บเอกสาร ระดับ 1
และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานซอ่มเอกสาร  ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1411 พนกังานซอ่มเอกสาร

1410 พนกังานเก็บเอกสาร
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานจัดเก็บแผนที ่ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 7,100 22,220

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานบรกิารสื่ออุปกรณ์การสอน
ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี  หรอื
4. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

พนกังานจัดเก็บแผนที่

พนกังานบรกิารสื่ออุปกรณ์การสอน

1412

1413
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานจัดรถเข้าชั่ง  ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานบัตรยานพาหนะ  ระดับ 1
และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

พนกังานบัตรยานพาหนะ1502

1501 พนกังานจัดรถเข้าชั่ง
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานจ าหนา่ยบัตร ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1503 พนกังานจ าหนา่ยบัตร
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานเก็บเงิน ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  หรอื
3.  ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหนา้ที ่และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี  หรอื
4. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

พนกังานเก็บเงิน1504
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานโสตทัศนศึกษา ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  หรอื
3.  ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหนา้ที ่และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี  หรอื
4. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

พนกังานโสตทัศนศึกษา1505
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานบันทึกเสียง ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1506 พนกังานบันทึกเสียง



กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 33

ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่พนกังานวัดระดับน้ า ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2/หัวหนา้
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานวัดระดับน้ า  ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5  ปี  หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่พนกังาน
วัดระดับน้ า ระดับ  2 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า  3  ปี

1507 พนกังานวัดระดับน้ า
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานประตนู้ า ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1508 พนกังานประตนู้ า
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานผลิตน้ าประปา  ระดับ 1 และ
ด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี  หรอื
4. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที่

1509 พนกังานผลิตน้ าประปา
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ข้ันต ่า ข้ันสูง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหน่ง ระดับ

1 กลุ่มที ่1 5,080 14,140
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 15,260

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่พนกังานกลั่นน้ า  ระดับ 1 และด ารง
ต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

1 กลุ่มที ่1 5,080 15,260
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
ในหนา้ที่

2 กลุ่มที ่1 5,840 18,190

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่ควาญช้าง ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื
2.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหนา้ที ่ และเคยปฏิบัตงิานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
3. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอื
เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหนา้ที่

2/หัวหนา้
กลุ่มที ่

1-2
7,100 22,220

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม  หรอื
ต าแหนง่ควาญช้าง ระดับ 1 และด ารงต าแหนง่
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 5  ปี   หรอื
2.แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ควาญช้าง 
ระดับ  2 และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3  ปี   

1510 พนกังานกลั่นน้ า

1511 ควาญช้าง



กลุ่มงานสนบัสนนุ 1

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

พนักงานการเงินและบัญชี2101

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่



กลุ่มงานสนบัสนนุ 2

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ  3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

4/หัวหน้า กลุม่ท่ี 3 9,700     33,540   

1.  แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 4
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3.  ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด



กลุ่มงานสนบัสนนุ 3

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานวิเคราะห์ราคางาน2102



กลุ่มงานสนบัสนนุ 4

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน  ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ระดับ  3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี



กลุ่มงานสนบัสนนุ 5

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4/หัวหน้า กลุม่ท่ี 3 9,700     33,540   

1.  แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ระดับ 4
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า15 ปี
3.  ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด



กลุ่มงานสนบัสนนุ 6

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า10 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานการภาษ ี ระดับ 1 ซึง่
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2103 พนักงานการภาษี



กลุ่มงานสนบัสนนุ 7

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า10 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
ระดับ 1  ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี

2104
พนักงานตรวจสอบ
และเร่งรัดภาษี



กลุ่มงานสนบัสนนุ 8

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานขาย  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2.แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2105 พนักงานขาย



กลุ่มงานสนบัสนนุ 9

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพสัดุ  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานพสัดุ2106



กลุ่มงานสนบัสนนุ 10

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพสัดุ  ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพสัดุ  ระดับ 3 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

4/หัวหน้า กลุม่ท่ี 3 9,700     33,540   

1.  แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพสัดุ  ระดับ  4 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า15 ปี
3. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด



กลุ่มงานสนบัสนนุ 11

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานแสตมป์ ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานแสตมป์ ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี

2107 พนักงานแสตมป์



กลุ่มงานสนบัสนนุ 12

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานธุรการ  ระดับ 2 
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี

พนักงานธุรการ2108



กลุ่มงานสนบัสนนุ 13

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานธุรการ  ระดับ 3 
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  12  ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  

4/หัวหน้า กลุม่ท่ี 3 9,700     33,540   

1.  แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานธุรการ  ระดับ  4
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี
และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3.  ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด



กลุ่มงานสนบัสนนุ 14

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี  และได้รับประกาศนียบัตรธุรกิจ
การบิน

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานธุรการการบิน  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี 
5.  ท้ังข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องได้รับ
ประกาศนียบัตรธุรกิจการบิน

2109 พนักงานธุรการการบิน



กลุ่มงานสนบัสนนุ 15

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานออกของ ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2110 พนักงานออกของ



กลุ่มงานสนบัสนนุ 16

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพมิพแ์บบ  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพมิพแ์บบ ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานพมิพแ์บบ2111



กลุ่มงานสนบัสนนุ 17

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3/หัวหน้า
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพมิพแ์บบ  ระดับ 3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพมิพอ์อฟเซท  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานพมิพอ์อฟเซท2112



กลุ่มงานสนบัสนนุ 18

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพมิพอ์อฟเซท ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

1. มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีและเคยผ่านงาน
ด้านท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้น
(ม.3)  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้
3. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรูค้วามสามารถ
ในการพมิพดี์ดภาษาไทยได้
ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 ค า  หรือพมิพดี์ด
ด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ 40 ค า

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1.  แต่งตัง้จากผุด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพมิพ ์ ระดับ  1  ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3  ปี  หรือ
2.  ได้รับวุฒิไม่ต่ าว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2113 พนักงานพมิพ์



กลุ่มงานสนบัสนนุ 19

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3.  ท้ังข้อ 1  และข้อ  2  ต้องมีความรู้
ความสามารถ  ดังนี ้ 
     3.1  สามารถพมิพดี์ดภาษาไทยได้
ไม่น้อยกว่านาทีละ  35  ค า  และส าหรับ
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 ค า  
หรือในอัตราความเร็วส าหรับภาษาไทย
ไม่น้อยกว่านาทีละ   25  ค า หรือ
     3.2  กรณีพมิพด้์วยเครือ่งคอมพวิเตอร์
สามารถพมิพดี์ดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ 40  ค า  และส าหรับภาษาต่างประเทศไม่
น้อยกว่านาทีละ  30  ค า
หรือ  ในอัตราความเร็วส าหรับภาษา
ต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ  40  ค า และ
ส าหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30  ค า

3
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูท่ี้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานพมิพ ์ระดับ 1  ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี  หรือ
2.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
พนักงานพมิพดี์ด ระดับ  2  ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี 
 หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 
5.  ท้ังข้อ 1 -ข้อ  4 ต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถพมิพดี์ดภาษาไทย  หรือ
ภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ
50  ค า  กรณีพมิพด้์วยเครือ่งคอมพวิเตอร์
ต้องไม่น้อยกว่า  55  ค า



กลุ่มงานสนบัสนนุ 20

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4 กลุม่ท่ี 3 16,440   29,320   

แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
พนักงานพมิพ ์ ระดับ 3  และได้รับค่าจ้าง
ในอัตราค่าจ้างขัน้สูงของต าแหน่งแล้วโดยผ่าน
การประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด

1 กลุม่ท่ี 1 5,840 18,190

1.  มีความรู ้ความสามารถ และความช านาญ
งานในหน้าท่ี  และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้ว
ไม่น้อยกว่า  5  ปี และ
2.  เขียนหนังสือบรรจงตามแบบของอาลักษณ์
ได้  และมีลายมือสวยงาม

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100 22,220

1. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานลิขิต ระดับ 1 และด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี   หรือ
2. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี  และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 
5. ท้ังข้อ 2 - ข้อ 4 ต้องมีลายมือสวยงาม

พนักงานลิขิต2114



กลุ่มงานสนบัสนนุ 21

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานรหัส  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2201 พนักงานรหัส



กลุ่มงานสนบัสนนุ 22

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานจัดท าข้อมูลประมวลผล  
ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานจัดท าข้อมูลประมวลผล2202



กลุ่มงานสนบัสนนุ 23

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานจัดท าข้อมูลประมวลผล
ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานประเมินผล  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2203 พนักงานประเมินผล



กลุ่มงานสนบัสนนุ 24

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานสถิติ  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานสถิติ2204



กลุ่มงานสนบัสนนุ 25

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือพนักงาน
สถิติ  ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานสถิติ  ระดับ 3 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  



กลุ่มงานสนบัสนนุ 26

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานทะเบียนต าบล  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2205 พนักงานทะเบียนต าบล



กลุ่มงานสนบัสนนุ 27

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานส ารวจ   ระดับ1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานส ารวจ2206



กลุ่มงานสนบัสนนุ 28

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
พนักงานส ารวจ  ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 
ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานส ารวจ  ระดับ 3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  



กลุ่มงานสนบัสนนุ 29

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4/หัวหน้า กลุม่ท่ี 3 9,700     33,540   

1.  แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานส ารวจ  ระดับ  4
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
3.  ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด



กลุ่มงานสนบัสนนุ 30

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานสมุทรศาสตร์  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2207 พนักงานสมุทรศาสตร์



กลุ่มงานสนบัสนนุ 31

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานวิจัย ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า12 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2208 พนักงานวิจัย



กลุ่มงานสนบัสนนุ 32

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานการศึกษา  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานการศึกษา2209



กลุ่มงานสนบัสนนุ 33

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานการศึกษา  ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานห้องสมุด2210



กลุ่มงานสนบัสนนุ 34

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด  ระดับ  2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี



กลุ่มงานสนบัสนนุ 35

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานสือ่สาร   ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2301 พนักงานสือ่สาร



กลุ่มงานสนบัสนนุ 36

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานวิทยุ ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2302 พนักงานวิทยุ



กลุ่มงานสนบัสนนุ 37

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาท้องถิน่
ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2303
พนักงานกระจายเสียงภาษา
ท้องถิน่



กลุ่มงานสนบัสนนุ 38

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานกระจายเสียง
ภาษาต่างประเทศ  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2304
พนักงานกระจายเสียงภาษา
ต่างประเทศ



กลุ่มงานสนบัสนนุ 39

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าและ
มีความรูค้วามสามารถในการอ่านและ
แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย  ตลอดจน
สามารถพดูภาษาจีนกลาง  และจีนแต้จ๋ิวได้

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานหนังสือพมิพจี์น  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2305 พนักงานหนังสือพมิพจี์น



กลุ่มงานสนบัสนนุ 40

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานฉายภาพยนต์  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2306 พนักงานฉายภาพยนต์



กลุ่มงานสนบัสนนุ 41

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานขยายเสียง ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2307 พนักงานขยายเสียง



กลุ่มงานสนบัสนนุ 42

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานน าชม ระดับ 1ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2/หัวหน้า
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     31,420   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานน าชม ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2308 พนักงานน าชม



กลุ่มงานสนบัสนนุ 43

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี  สามารถแปลภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทยได้  หรือ
2.  ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานแปล ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้
ความช านาญในการแปลเอกสารเป็นอย่างดี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีความรูค้วามช านาญใน
การแปลเอกสารเป็นอย่างดี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ีและมีความรู้
ความช านาญในการแปลเอกสารเป็นอย่างดี

2309 พนักงานแปล



กลุ่มงานสนบัสนนุ 44

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี  สามารถอ่าน  เขียน  พดู  และ
แปลภาษาไทยเหนือ  ภาษาบาลีและภาษา
โบราณเป็นภาษาไทยปัจจุบันได้   โดยมี
ประสบการณ์ด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานแปลอักษรโบราณ  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
และมีความรูค้วามช านาญในการแปลอักษร
โบราญเป็นอย่างดี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีความรูค้วามช านาญ
ในการแปลอักษรโบราณ เป็นอย่างดี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2310 พนักงานแปลอักษรโบราณ



กลุ่มงานสนบัสนนุ 45

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญ
งานในหน้าท่ี  สามารถแปลภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทยได้  โดยมีประสบการณ์ด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.  ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งล่ามภาษาต่างประเทศ ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2311 ล่ามภาษาต่างประเทศ



กลุ่มงานสนบัสนนุ 46

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งล่ามภาษาจีน ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2312 ล่ามภาษาจีน



กลุ่มงานสนบัสนนุ 47

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งครูสอนดนตรี ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2313 ครูสอนดนตรี



กลุ่มงานสนบัสนนุ 48

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งครูสอนศิลปพืน้เมือง ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2314 ครูสอนศิลปพืน้เมือง



กลุ่มงานสนบัสนนุ 49

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1.  มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม  และความ
ช านาญในด้านภาษาจีน สามารถถ่ายทอด
ความรูแ้ก่นักเรียนได้  และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  10  ปี  หรือ
2.  มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม  และ
ความช านาญด้านภาษาจีน  สามารถถ่ายทอด
ความรูแ้ก่นักเรียนได้และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี  และมีพืน้
ความรูไ้ม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียเท่า  หรือ
3.  ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งครูสอนครูสอนภาษาจีน  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2315 ครูสอนภาษาจีน



กลุ่มงานสนบัสนนุ 50

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1.  ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ  หรือเทียบเท่า
และได้รับใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
หลักสูตรครูสอนชาวเขาของส่วนราชการ
หรือหลักสูตรครูสอนชาวเขาของส่วนราชการ
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และเคยปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสอนชาวเขามาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งครูสอนชาวเขา ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2316 ครูสอนชาวเขา



กลุ่มงานสนบัสนนุ 51

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งครูพีเ่ลีย้ง ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพีเ่ลีย้ง  ระดับ 1  ซึง่ปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2317 ครูพีเ่ลีย้ง

2318 พีเ่ลีย้ง



กลุ่มงานสนบัสนนุ 52

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
6,470     22,220   

1. เป็นผูน้ับถือศาสนาอิสลาม และได้รับวุฒิ
ทางศาสนาอิสลามไม่ต่ ากว่าชัน้ปีท่ี  7
(มุดาวัชชีเตาะฮ)์  ตามหลักสูตรศาสนาอิสลาม
และได้รับวุฒิทางสายสามัญไม่ต่ ากว่า
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ
เทียบเท่า
2. มีความรูค้วามสามารถในการจัดการเรียน
การสอน  และการถ่ายทอดวิชาการและหรือ
วิชาชีพได้
3. มีความรูค้วามเข้าใจในกฎระเบียบ  และ
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
4. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
ทางศาสนาอิสลาม  และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
ครูสอนศาสนาอิสลาม ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2319 ครูสอนศาสนาอิสลาม



กลุ่มงานสนบัสนนุ 53

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1.  มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าท่ี  และได้รับ
ปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม  ซึง่ส านักงาน
ก.พ. ได้พจิารณารับรองแล้วว่าเป็นปริญญา
ท่ีอาจบรรจุได้ไม่ต่ ากว่านี ้หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งผูช้ านาญการอิสลาม ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2320 ผูช้ านาญการอิสลาม



กลุ่มงานสนบัสนนุ 54

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งนักร้อง  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนักดนตรี  ระดับ 1  ซึง่ปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2321 นักร้อง

2322 นักดนตรี



กลุ่มงานสนบัสนนุ 55

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนาฏศิลปิน  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2323 นาฏศิลปิน



กลุ่มงานสนบัสนนุ 56

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งครูช่วยสอน ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งครูช่วยสอน ระดับ  2 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

ครูช่วยสอน2324



กลุ่มงานสนบัสนนุ 57

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งครูช่วยสอน ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งครูช่วยสอน ระดับ  2 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

ผูส้อนวิชาชีพ2325



กลุ่มงานสนบัสนนุ 58

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูส้อนคนพกิาร  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

ผูส้อนการถนอมอาหาร2326



กลุ่มงานสนบัสนนุ 59

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูส้อนคนพกิาร  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

ผูส้อนคนพกิาร2327



กลุ่มงานสนบัสนนุ 60

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ระดับ  1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานผูช้่วยเหลือแพทย์และ
พยาบาล ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2401 พนักงานช่วยการพยาบาล

2402
พนักงานผูช้่วยเหลือแพทย์
และพยาบาล



กลุ่มงานสนบัสนนุ 61

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี  และ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผูช้่วย
เหลือคนไข)้  ระดับ  1 ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2403
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
(ผูช้่วยเหลือคนไข)้



กลุ่มงานสนบัสนนุ 62

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยพยาบาล
ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยการพยาบาล ระดับ  2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

ผูช้่วยพยาบาล2404



กลุ่มงานสนบัสนนุ 63

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูก้ารพยาบาล ระดับ 3 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพยาบาล  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

พยาบาล2405



กลุ่มงานสนบัสนนุ 64

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพยาบาล  ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพยาบาล  ระดับ  3 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี



กลุ่มงานสนบัสนนุ 65

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยทันตแพทย์ ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยทันตแพทย์   ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

ผูช้่วยทันตแพทย์2406



กลุ่มงานสนบัสนนุ 66

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยทันตแพทย์  ระดับ 3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยเภสัชกร  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

ผูช้่วยเภสัชกร2407



กลุ่มงานสนบัสนนุ 67

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยเภสัชกร ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยเภสัชกร ระดับ 3 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  



กลุ่มงานสนบัสนนุ 68

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2408 พนักงานเภสัชกรรม



กลุ่มงานสนบัสนนุ 69

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     18,190   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องยา ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยพนักงานสุขศึกษา  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2409 พนักงานประจ าห้องยา

2410 ผูช้่วยพนักงานสุขศึกษา



กลุ่มงานสนบัสนนุ 70

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2411 ผูช้่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย



กลุ่มงานสนบัสนนุ 71

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2412 ผูช้่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข



กลุ่มงานสนบัสนนุ 72

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเอ็กซเรย์  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น  และผ่านการอบรมงาน
ด้านนีม้าแล้ว

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานจุลทัศนกร  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2413
พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

2414 พนักงานจุลทัศนกร



กลุ่มงานสนบัสนนุ 73

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานห้องเฝือก  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด  ระดับ  1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2415 พนักงานห้องเฝือก

2416 พนักงานห้องผ่าตัด



กลุ่มงานสนบัสนนุ 74

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค
ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2417 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค



กลุ่มงานสนบัสนนุ 75

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ  ระดับ 1 
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานประจ าห้อง  ชัน้ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2418 พนักงานผ่าและรักษาศพ

2419 พนักงานประจ าห้อง



กลุ่มงานสนบัสนนุ 76

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานหอผูป่้วย ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2420 พนักงานหอผูป่้วย



กลุ่มงานสนบัสนนุ 77

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2421 พนักงานบัตรรายงานโรค



กลุ่มงานสนบัสนนุ 78

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   

1. มีความรูอ้่านออกเขียนได้  พดูภาษาไทย
และภาษาชาวเขาแต่ละเผ่าหรือหลายเผ่า
ซึง่ได้รับใบรับรองจากกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า  และ
ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรพนักงานสุขภาพชุมชน
ของกระทรวงสาธารณสุข

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานสุขภาพชุมชน ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเยีย่มบ้าน  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2422 พนักงานสุขภาพชุมชน

พนักงานเยีย่มบ้าน2423



กลุ่มงานสนบัสนนุ 79

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

2/หัวหน้า
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเยีย่มบ้าน  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการทดลองพาหนะโรค
ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2424
พนักงานปฏิบัติการทดลอง
พาหะน าโรค



กลุ่มงานสนบัสนนุ 80

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการควบคุม
พาหะน าโรค ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2425
พนักงานปฏิบัติการควบคุม
พาหะน าโรค



กลุ่มงานสนบัสนนุ 81

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานปราบแมลง  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานระบาดวิทยา  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2426 พนักงานปราบแมลง

2427 พนักงานระบาดวิทยา



กลุ่มงานสนบัสนนุ 82

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานบ าบัดโรคเรือ้น  ระดับ 1 
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2428 พนักงานบ าบัดโรคเรือ้น



กลุ่มงานสนบัสนนุ 83

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานผูช้่วยนักกายภาพบ าบัด
ระดับ  1 ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานกายภาพบ าบัด  ระดับ 1 ซึง่
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนีม้าแล้วไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี 
 หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2429 ผูช้่วยนักกายภาพบ าบัด

2430 พนักงานกายภาพบ าบัด



กลุ่มงานสนบัสนนุ 84

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานอาชีวบ าบัด  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2431 พนักงานอาชีวบ าบัด



กลุ่มงานสนบัสนนุ 85

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1.  ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาวิชาการ
พยาบาลจากกรมการแพทย์ทหารอากาศ 
หรือสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรเทียบเท่าและ
จบการอบรมวิชาสรีระวิทยาการบิน
ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การบินมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานหน้าท่ี  

2 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเวชศาสตร์การบิน  ระดับ 3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  

2432 พนักงานเวชศาสตร์การบิน



กลุ่มงานสนบัสนนุ 86

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี  และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งโภชนากร  ระดับ 1  ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งโภชนากร  ระดับ 2  ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

โภชนากร2433



กลุ่มงานสนบัสนนุ 87

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

2-3
10,190   29,320   

1.  ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑติและ
ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด หรือ
2.  ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑติและได้รับ
ใบอนุญาติประกอบโรคศิลป์

2 กลุม่ท่ี 3 10,770   31,420   

1.  ได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑติ และ
ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด และได้รับใบ
อนุญาติประกอบโรคศิลป์ และ
2.  ประกาศนียบัตรชัน้สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิค

แพทย์ประจ าบ้าน2434



กลุ่มงานสนบัสนนุ 88

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานตรวจจ าแนกันธ์ุยาง ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2501 พนักงานตรวจจ าแนกพนัธ์ุยาง



กลุ่มงานสนบัสนนุ 89

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

1.  มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  และ
2.  เคยผ่านงานด้านท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานตรววจสอบข้าว  ระดับ 1 
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

3
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานตรววจสอบข้าว ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานตรวจสอบข้าว2502



กลุ่มงานสนบัสนนุ 90

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4 กลุม่ท่ี 3 17,560   36,020   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานตรวจสอบข้าว  ระดับ 3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี



กลุ่มงานสนบัสนนุ 91

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     14,140   

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     15,260   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานทดลองเกษตร  ระดับ  1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2503 พนักงานทดลองเกษตร



กลุ่มงานสนบัสนนุ 92

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเคหกิจเกษตร  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเคหกิจเกษตร ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2504  พนักงานเคหกิจเกษตร



กลุ่มงานสนบัสนนุ 93

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเกษตร  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่ง
พนักงานการเกษตร  ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2505 พนักงานการเกษตร



กลุ่มงานสนบัสนนุ 94

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเกษตร  ระดับ 3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  

4/หัวหน้า กลุม่ท่ี 3 9,700     33,540   

1.  แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งเดิม
หรือต าแหน่งพนักงานการเกษตร  ระดับ  4
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
3.  ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานการประมง ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2506 พนักงานการประมง
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานส่งน้ า ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2507 พนักงานส่งน้ า



กลุ่มงานสนบัสนนุ 97

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี 

2 กลุม่ท่ี 1 7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่ง
ผูช้่วยพนักงานผลิตทดลอง  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

ผูช้่วยพนักงานผลิตทดลอง2508



กลุ่มงานสนบัสนนุ 98

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานผลิตห้องทดลอง ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
 แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี 

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องทดลอง  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2510 พนักงานประจ าห้องทดลอง

พนักงานผลิตทดลอง2509



กลุ่มงานสนบัสนนุ 99

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานห้องปฎิบัติการ  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานห้องปฎิบัติการ  ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานห้องปฏิบัติการ2511



กลุ่มงานสนบัสนนุ 100

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานห้องปฎิบัติการ  ระดับ 3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานปฎิบัติการทดลอง  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี 

2512 พนักงานปฏิบัติการทดลอง



กลุ่มงานสนบัสนนุ 101

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์   ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2513 พนักงานวิทยาศาสตร์



กลุ่มงานสนบัสนนุ 102

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานตรวจสอบร่องน้ า  ระดับ 1 
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2/หัวหน้า กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานตรวจสอบร่องน้ า  ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2514 พนักงานตรวจสอบร่องน้ า



กลุ่มงานสนบัสนนุ 103

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานอุทกวิทยา  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2515 พนักงานอุทกวิทยา



กลุ่มงานสนบัสนนุ 104

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานตรวจสอบดิน ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเรือนรุกขรังสี ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2516 พนักงานทดสอบดิน

2517 พนักงานเรือนรุกขรังสี



กลุ่มงานสนบัสนนุ 105

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานสวนป่า  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานพนักงานพทัิกป์ป่า  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2519 พนักงานพทัิกษป่์า

2518 พนักงานสวนป่า



กลุ่มงานสนบัสนนุ 106

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,940     25,320   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานส่งเสริมพลังงาน ระดับ 1 
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2520 พนักงานส่งเสริมพลังงาน



กลุ่มงานสนบัสนนุ 107

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี
2-3

7,940     29,320   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานพฒันาพลังงาน  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2521 พนักงานพฒันาพลังงาน
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี
2-3

7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

2-3
9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนักพฒันาพลังงาน  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรือ
5. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

นักพฒันาพลังงาน2522



กลุ่มงานสนบัสนนุ 109

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2523 พนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม



กลุ่มงานสนบัสนนุ 110

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนักเทคนิคอุตสาหกรรม   ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนักเทคนิคอุตสาหกรรม  ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2524 นักเทคนิคอุตสาหกรรม



กลุ่มงานสนบัสนนุ 111

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูช้่วยสหโภชน์  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งสหโภชน์  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2601 ผูช้่วยสหโภชน์

2602 สหโภชน์
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
   

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งสรัง่เรือ  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งสรัง่เรือ  ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ
4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรนายท้ายเรือ
ชายทะเล  ในระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ซึง่เคยปฏิบัติหน้าท่ี
นายท้ายเรือเดินทะเลมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  7  ปี  หรือ
5. แต่งตัง้จากทหารเรือกองหนุนพรรคนาวิน
ยศไม่ต่ ากว่าพนัจ่าเอก  ซึง่เคยปฏิบัติหน้าท่ี
นายท้ายเรือมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

สรัง่เรือ2603
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งสรัง่เรือ  ระดับ 3 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4.  ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกล
เดินทะเลเฉพาะเขต  ซึง่เคยปฏิบัติหน้าท่ี
นายท้ายเรือเดินทะเลมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  5  ปี  หรือ
5.  แต่งตัง้จากนายทหารเรือกองหนุนชัน้
สัญญาบัตรพรรคนาวิน  ซึง่เคยปฏิบัติงาน
ในเรือมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

1. มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี  และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลล าน้ า
ในระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ  หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครือ่งจักรยนต์
ระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนายท้ายเรือ ระดับ 1  ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี  และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลล าน้ า
ในระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครือ่งจักรยนต์
ระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงานใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบ

นายท้ายเรือ2604



กลุ่มงานสนบัสนนุ 114

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี
1-2

7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนายท้ายเรือ ระดับ 2  ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือใน
ระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี  หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครือ่งจักรยนต์
ระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี  และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล
ชายทะเลในระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับงาน
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี และ
4. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล
ชายทะเลในระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับงาน
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

นายท้ายเรือกลชายทะเล2605
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล  ระดับ 3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  

2606
นายท้ายเรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขต

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี   และ
3. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล
ชายทะเลในระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ



กลุ่มงานสนบัสนนุ 116

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี  และได้รับประกาศนียบัตรนายเรือเรือ
กลเดินทะเลเฉพาะเขตในระดับชัน้ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี และ
4. ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือเรือกล
เดินทะเลเฉพาะเขตในระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์
กับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

นายเรือเรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขต

2607



กลุ่มงานสนบัสนนุ 117

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
ระดับ 3 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และ
4. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล
ชายทะเลในระดับชัน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานอูเ่รือ ระดับ 1 ซึง่ปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานประกอบเครือ่งเสวย ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2608 พนักงานอูเ่รือ

2701 พนักงานประกอบเครือ่งเสวย

นายเรือเรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขต

2607



กลุ่มงานสนบัสนนุ 118

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

2/หัวหน้า
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานประกอบเครือ่งเสวย ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือต าแหน่งพนักงานประกอบเครือ่งเสวย
ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชัน้สูง  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเชิญเครือ่งเสวย  ระดับ  1 ซึง่
ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี 

2702 พนักงานเชิญเครือ่งเสวย



กลุ่มงานสนบัสนนุ 119

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือ
เจ้าหน้าท่ีราชูปโภค  ระดับ 1 ซึง่ปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2.  2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2703 เจ้าหน้าท่ีราชูปโภค



กลุ่มงานสนบัสนนุ 120

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญ
งานในหน้าท่ี  และ
2. เป็นผูท่ี้ไว้วางใจได้

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานพระภูษา  ระดับ   1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่ง
พนักงานชาวท่ี  ระดับ  1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2704 พนักงานพระภูษา

พนักงานชาวท่ี2705



กลุ่มงานสนบัสนนุ 121

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

2/หัวหน้า
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี  หรือผูท่ี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งพนักงานชาวท่ี
ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5  ปี

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งนเจ้าหน้าท่ีพระราชพธีิ  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2706 เจ้าหน้าท่ีพระราชพธีิ



กลุ่มงานสนบัสนนุ 122

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   
มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพราหมณ์  ระดับ  1 ซึง่ปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2/หัวหน้า
กลุม่ท่ี 

1-3
7,100     29,320   

มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าท่ี  หรือสุดแต่จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   
มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งมหาดเล็ก 1 ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2707 พราหมณ์

2708 มหาดเล็ก



กลุ่มงานสนบัสนนุ 123

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   
มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจวัง ระดับ 1 ซึง่ปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานปราบปรามทางน้ า  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2709 เจ้าหน้าท่ีต ารวจวัง

2801 พนักงานปราบปรามทางน้ า



กลุ่มงานสนบัสนนุ 124

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานควบคุม ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2/หัวหน้า
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานควบคุม ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2802 พนักงานควบคุม



กลุ่มงานสนบัสนนุ 125

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานพนิิจ  ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี 

2/หัวหน้า กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานพนิิจ  ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2803 พนักงานพนิิจ



กลุ่มงานสนบัสนนุ 126

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่เดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานอาณาบาล  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานอาณาบาล  ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2804 พนักงานอาณาบาล



กลุ่มงานสนบัสนนุ 127

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   
มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานสืบราชการลับ  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

1. มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในหน้าท่ีหรือได้รับประกาศนียบัตรจาก
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย  หรือ
2. ได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง
ราชการมาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยท่ีฝึกให้

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง  ระดับ  1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2805 พนักงานสืบราชการลับ

2806 พนักงานดับเพลิง
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานกู้ภัย ระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2807 พนักงานกู้ภัย
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจอาวุธและวัตถุ
อันตรายระดับ 1 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2808
เจ้าหน้าท่ีตรวจอาวุธและวัตถุ
อันตราย
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานการเมือง ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าท่ี  

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   
มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์  ระดับ 1 
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

พนักงานการเมือง

พนักงานเหรียญกษาปณ์2902

2901
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

2/หัวหน้า
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์  ระดับ 1 
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานพฒันาชนบท  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2903 พนักงานพฒันาชนบท
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     14,140   
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     15,260   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานบริการน้ ามันและหล่อลืน่ 
 ระดับ 1 ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2/หัวหน้า
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     18,190   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานบริการน้ ามันและหล่อลืน่
ระดับ 2 ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2904
พนักงานบริการน้ ามัน
และหล่อลืน่
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานจัดหาท่ีดิน  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงานด้านนีม้าแล้วไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

3
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานจัดหาท่ีดิน  ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

พนักงานจัดหาท่ีดิน2905
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

4 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานจัดหาท่ีดิน  ระดับ 3
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  

4/หัวหน้า กลุม่ท่ี 3 13,960   33,540   

1.  แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานจัดหาท่ีดิน  ระดับ  4
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3.  ท้ังข้อ 1 และข้อ 2  ต้องผ่านการประเมิน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานท่ีราชพสัดุ  ระดับ 1
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2906 ผูช้่วยพนักงานท่ีราชพสัดุ
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   

มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานขุดแต่งโบราณสถาน ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานผูร้ับการสงเคราะห์ ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2908 พนักงานดูแลผูร้ับการสงเคราะห์

2907 พนักงานขุดแต่งโบราณสถาน
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   

มีความรูค้วามช านาญในการดูแลผูร้ับ
การสงเคราะห์เป็นอย่างดีโดยผ่านการ
คัดเลือกของคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้ขึน้แล้วว่า
เป็นผูมี้ความรูค้วามช านาญในด้านนีเ้ป็นอย่างดี

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพอ่บ้าน -  แม่บ้าน  ซึง่ปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2909 พอ่บ้าน-แม่บ้าน
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1
กลุม่ท่ี 

2-3
7,940     29,320   

1. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  หรือ

2 กลุม่ท่ี 3 9,700     31,420   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานจัดการสโมสร ระดับ 1 ซึง่
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูท่ี้เคยมีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี  

2910 พนักงานจัดการสโมสร
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     18,190   

มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ี

2
กลุม่ท่ี 

1-2
5,840     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานจัดการหอพกั ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งผูดู้แลสนามบิน ระดับ 1 ซึง่ปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี 

2911 พนักงานจัดการหอพกั

2912 ผูดู้แลสนามบิน
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

ขับรถยนต์ / ขับรถจักรยานยนต์
มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงานใน
หน้าท่ีและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ / 
รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี

2/หัวหน้า
กลุม่ท่ี 

1-3
7,940     29,320   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ระดับ  2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  

1 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน
ในหน้าท่ีและได้รับใบอนุญาตผูข้ับรถตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับรถท่ีใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร

2
กลุม่ท่ี 

1-2
7,100     22,220   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร  ระดับ 1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี

2913 พนักงานขับรถยนต์

2914 พนักงานขับรถโดยสาร
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     14,140   
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     15,260   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานประกอบอาหาร  ระดับ 1 
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2.  แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี

2/หัวหน้า กลุม่ท่ี 1 7,100     18,190   

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งในชัน้เดิม หรือ
ต าแหน่งพนักงานประกอบอาหาร  ระดับ 2
ซึง่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ
3. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าท่ี

2915 พนักงานประกอบอาหาร



กลุ่มงานสนบัสนนุ 143

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
ระดับ

อัตราค่าจ้างกลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

รหัส ต่าแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่

1 กลุม่ท่ี 1 5,080     15,260   

1. มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี  หรือ
2. ได้รับเปรียญธรรม  5  ประโยค

2 กลุม่ท่ี 1 5,840     18,190   

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม  หรือ
ต าแหน่งพนักงานพธีิสงฆ์  ระดับ  1
ซึง่ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตัง้จากผูมี้ความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และ
เคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ

2916 พนักงานพธีิสงฆ์



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

1 4,630                    201.30                  28.80                    

1.5 4,740                    206.10                  29.45                    

2 4,850                    210.90                  30.15                    

2.5 4,970                    216.10                  30.90                    

3 5,080                    220.90                  31.60                    

3.5 5,180                    225.25                  32.20                    

4 5,310                    230.90                  33.00                    

4.5 5,410                    235.25                  33.65                    

5 5,530                    240.45                  34.35                    

5.5 5,680                    247.00                  35.30                    

6 5,840                    253.95                  36.30                    

6.5 6,000                    260.90                  37.30                    

7 6,160                    267.85                  38.30                    

7.5 6,310                    274.35                  39.20                    

8 6,470                    281.30                  40.20                    

8.5 6,630                    288.30                  41.20                    

9 6,800                    295.65                  42.25                    

9.5 6,940                    301.75                  43.15                    

10 7,100                    308.70                  44.10                    

10.5 7,260                    315.65                  45.10                    

11 7,420                    322.65                  46.10                    

11.5 7,580                    329.60                  47.10                    

12 7,730                    336.10                  48.05                    

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กลุ่มท่ี 1

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

12.5 7,890                    343.05                  49.05                    

13 8,040                    349.60                  49.95                    

13.5 8,200                    356.55                  50.95                    

14 8,380                    364.35                  52.05                    

14.5 8,540                    371.30                  53.05                    

15 8,710                    378.70                  54.10                    

15.5 8,880                    386.10                  55.20                    

16 9,060                    393.95                  56.30                    

16.5 9,240                    401.75                  57.40                    

17 9,430                    410.00                  58.60                    

17.5 9,590                    417.00                  59.60                    

18 9,790                    425.65                  60.85                    

18.5 10,030                  436.10                  62.30                    

19 10,240                  445.25                  63.65                    

19.5 10,440                  453.95                  64.85                    

20 10,640                  462.65                  66.10                    

20.5 10,850                  471.75                  67.40                    

21 11,070                  481.30                  68.80                    

21.5 11,290                  490.90                  70.15                    

22 11,510                  500.45                  71.50                    

22.5 11,740                  510.45                  72.95                    

23 11,960                  520.00                  74.30                    

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กลุ่มท่ี 1

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

23.5 12,200                  530.45                  75.80                    

24 12,440                  540.90                  77.30                    

24.5 12,670                  550.90                  78.70                    

25 13,100                  569.60                  81.40                    

25.5 13,360                  580.90                  83.00                    

26 13,620                  592.20                  84.60                    

26.5 13,870                  603.05                  86.15                    

27 14,140                  614.80                  87.85                    

27.5 14,410                  626.55                  89.55                    

28 14,700                  639.15                  91.35                    

28.5 14,970                  660.90                  93.00                    

29 15,260                  663.50                  94.80                    

29.5 15,560                  676.55                  96.65                    

30 15,850                  689.15                  98.45                    

30.5 16,150                  702.20                  100.35                  

31 16,440                  714.80                  102.15                  

31.5 16,730                  727.40                  103.95                  

32 17,020                  740.00                  105.75                  

32.5 17,320                  753.05                  107.60                  

33 17,600                  765.25                  109.35                  

33.5 17,890                  777.85                  111.15                  

34 18,190                  790.90                  113.00                  

กลุ่มท่ี 1

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

1 7,170                    311.75                  44.55                    

1.5 7,360                    320.00                  45.75                    

2 7,560                    328.70                  47.00                    

2.5 7,740                    336.55                  48.10                    

3 7,940                    345.25                  49.35                    

3.5 8,130                    353.50                  50.50                    

4 8,320                    361.75                  51.70                    

4.5 8,540                    371.30                  53.05                    

5 8,770                    381.30                  54.50                    

5.5 8,990                    390.90                  55.85                    

6 9,230                    401.30                  57.35                    

6.5 9,480                    412.20                  58.90                    

7 9,700                    421.75                  60.25                    

7.5 9,940                    432.20                  61.75                    

8 10,190                  443.05                  63.30                    

8.5 10,470                  455.25                  65.05                    

9 10,770                  468.30                  66.90                    

9.5 11,060                  480.90                  68.70                    

10 11,350                  493.50                  70.50                    

10.5 11,650                  506.55                  72.40                    

11 11,930                  518.70                  74.10                    

11.5 12,220                  531.30                  75.90                    

12 12,530                  544.80                  77.85                    

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กลุ่มท่ี 2

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

12.5 12,820                  557.40                  79.65                    

13 13,110                  570.00                  81.45                    

13.5 13,400                  582.65                  83.25                    

14 13,690                  595.25                  85.05                    

14.5 13,980                  607.85                  86.85                    

15 14,280                  620.90                  88.70                    

15.5 14,560                  633.05                  90.45                    

16 14,860                  646.10                  92.30                    

16.5 15,160                  659.15                  94.20                    

17 15,460                  672.20                  96.05                    

17.5 15,760                  685.25                  97.90                    

18 16,070                  698.70                  99.85                    

18.5 16,380                  712.20                  101.75                  

19 16,710                  726.55                  103.80                  

19.5 17,030                  740.45                  105.80                  

20 17,360                  754.80                  107.85                  

20.5 17,700                  769.60                  109.95                  

21 18,040                  784.35                  112.05                  

21.5 18,380                  799.15                  114.20                  

22 18,720                  813.95                  116.30                  

22.5 19,080                  829.60                  118.55                  

23 19,420                  844.35                  120.65                  

23.5 19,780                  860.00                  122.90                  

กลุ่มท่ี 2

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

24 20,130                  875.25                  125.05                  

24.5 20,470                  890.00                  127.15                  

25 20,830                  905.65                  129.40                  

25.5 21,170                  920.45                  131.50                  

26 21,520                  935.65                  133.70                  

26.5 21,880                  951.30                  135.90                  

27 22,220                  966.10                  138.05                  

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กลุ่มท่ี 2

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

1 8,770                    381.30                  54.50                    

1.5 8,990                    390.90                  55.85                    

2 9,230                    401.30                  57.35                    

2.5 9,480                    412.20                  58.90                    

3 9,700                    421.75                  60.25                    

3.5 9,940                    432.20                  61.75                    

4 10,190                  443.05                  63.30                    

4.5 10,470                  455.25                  65.05                    

5 10,770                  468.30                  66.90                    

5.5 11,060                  480.90                  68.70                    

6 11,350                  493.50                  70.50                    

6.5 11,650                  506.55                  72.40                    

7 11,930                  518.70                  74.10                    

7.5 12,220                  531.30                  75.90                    

8 12,530                  544.80                  77.85                    

8.5 12,880                  560.00                  80.00                    

9 13,240                  575.65                  82.25                    

9.5 13,610                  591.75                  84.55                    

10 13,960                  607.00                  86.75                    

10.5 14,330                  623.05                  89.05                    

11 14,690                  638.70                  91.25                    

11.5 15,040                  653.95                  93.45                    

12 15,410                  670.00                  95.75                    

กลุ่มท่ี 3

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

12.5 15,780                  686.10                  98.05                    

13 16,110                  700.45                  100.10                  

13.5 16,480                  716.55                  102.40                  

14 16,840                  732.20                  104.60                  

14.5 17,200                  747.85                  106.85                  

15 17,560                  763.50                  109.10                  

15.5 17,910                  778.70                  111.25                  

16 18,280                  794.80                  113.55                  

16.5 18,640                  810.45                  115.80                  

17 19,010                  826.55                  118.10                  

17.5 19,390                  843.05                  120.45                  

18 19,790                  860.45                  122.95                  

18.5 20,180                  877.40                  125.35                  

19 20,590                  895.25                  127.90                  

19.5 20,990                  912.65                  130.40                  

20 21,410                  930.90                  133.00                  

20.5 21,820                  948.70                  135.55                  

21 22,250                  967.40                  138.20                  

21.5 22,680                  986.10                  140.90                  

22 23,110                  1,004.80               143.55                  

22.5 23,550                  1,023.95               146.30                  

23 23,990                  1,043.05               149.05                  

23.5 24,730                  1,075.25               153.65                  

24 25,200                  1,095.65               156.55                  

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กลุ่มท่ี 3

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

24.5 25,690                  1,117.00               159.60                  

25 26,170                  1,137.85               162.55                  

25.5 26,690                  1,160.45               165.80                  

26 27,200                  1,182.65               168.95                  

26.5 27,720                  1,205.25               172.20                  

27 28,260                  1,228.70               175.55                  

27.5 28,780                  1,251.30               178.80                  

28 29,320                  1,274.80               182.15                  

28.5 29,840                  1,297.40               185.35                  

29 30,360                  1,320.00               188.60                  

29.5 30,900                  1,343.50               191.95                  

30 31,420                  1,366.10               195.20                  

30.5 31,960                  1,389.60               198.55                  

31 32,480                  1,412.20               201.75                  

31.5 33,020                  1,435.65               205.10                  

32 33,540                  1,458.30               208.35                  

32.5 34,050                  1,480.45               211.50                  

33 34,710                  1,509.15               215.60                  

33.5 35,360                  1,537.40               219.65                  

34 36,020                  1,566.10               233.75                  

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กลุ่มท่ี 3



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

1 24,310                  1,057.00               151.00                  

1.5 24,850                  1,080.45               154.35                  

2 25,390                  1,103.95               157.75                  

2.5 25,930                  1,127.40               161.10                  

3 26,470                  1,150.90               164.45                  

3.5 27,000                  1,173.95               167.75                  

4 27,550                  1,197.85               171.15                  

4.5 28,100                  1,221.75               174.55                  

5 28,660                  1,246.10               178.05                  

5.5 29,220                  1,270.45               181.50                  

6 29,800                  1,295.65               185.10                  

6.5 30,380                  1,320.90               188.70                  

7 30,960                  1,346.10               192.30                  

7.5 31,560                  1,372.20               196.05                  

8 32,160                  1,398.30               199.80                  

8.5 32,790                  1,425.65               203.70                  

9 33,410                  1,452.65               207.55                  

9.5 34,050                  1,480.45               211.50                  

10 34,670                  1,507.40               215.35                  

10.5 35,350                  1,537.00               219.60                  

11 36,070                  1,568.30               224.05                  

11.5 36,780                  1,599.15               228.45                  

12 37,480                  1,629.60               232.80                  

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กลุ่มท่ี 4

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

12.5 38,190                  1,660.45               237.25                  

13 38,940                  1,693.05               241.90                  

13.5 39,680                  1,725.25               246.50                  

14 40,460                  1,759.15               251.35                  

14.5 41,720                  1,813.95               259.15                  

15 42,550                  1,850.00               264.30                  

15.5 43,380                  1,886.10               269.45                  

16 44,250                  1,923.95               274.85                  

16.5 45,130                  1,962.20               280.35                  

17 45,990                  1,999.60               285.70                  

17.5 47,390                  2,060.45               294.35                  

18 48,440                  2,106.10               300.90                  

18.5 49,480                  2,151.30               307.35                  

19 50,530                  2,197.00               313.90                  

19.5 51,590                  2,243.05               320.45                  

20 52,630                  2,288.30               326.90                  

20.5 53,690                  2,334.35               333.50                  

21 54,740                  2,380.00               340.00                  

21.5 55,800                  2,426.10               346.60                  

22 56,860                  2,472.20               353.20                  

22.5 57,940                  2,519.15               359.90                  

23 59,000                  2,565.25               366.50                  

23.5 60,060                  2,611.30               373.05                  

กลุ่มท่ี 4

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ



รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง

24 61,140                  2,658.25               379.75                  

24.5 62,200                  2,704.35               386.30                  

25 63,270                  2,750.90               393.00                  

25.5 64,340                  2,797.40               399.65                  

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กลุ่มท่ี 4

ล าดับข้ัน
อัตราค่าจ้าง / ข้ันว่ิง
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