
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี
(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง

1 พนักงานตรวจปรู๊ฟ
 (1404)

บริการพื้นฐาน 1 1. ปฏิบัติงานในการตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความ
เรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ก่อนทําการพิมพ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030

2 1. ปฏิบัติงานในการตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความ
เรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ก่อนทําการพิมพ์ ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานตรวจปรู๊ฟ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

ค่าจ้าง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา สังกัดกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เอกสารแนบ 1

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 พนักงานพิมพ์  
(2113)

สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย เช่น พิมพ์หนังสือ
ราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์ม เป็นต้น
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มี
ไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คํา 
หรือพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ 40 คํา

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030



2
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญใน
การพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มี
ไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ใน
การพิมพ์
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
     3.1 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ
 35 คํา และสําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ
 25 คําหรือในอัตราความเร็วสําหรับภาษาไทย
ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา หรือ
     3.2 กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา และ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

สําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คํา
หรือ ในอัตราความเร็วสําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อย
กว่านาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่า
นาทีละ 30 คํา



3
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญสูง
ในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อม
ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มี
ไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ใน
การพิมพ์
3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่
พนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่ดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

ลักษณะงานในหน้าที่
5. ทั้งข้อ 1 -ข้อ 4 ต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ
50 คํา กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ต้องไม่น้อยกว่า 55



4
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญสูง
มากในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่น
ที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่
ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง หรือ
เป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถจัดรูปแบบ วรรค
ตอน ได้อย่างถูกต้องและปราณีต เช่น พิมพ์ตามคําบอกหรือ
คําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่างกฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์
เอกสารทางวิชาการ พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ 
เป็นต้น
2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่
พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 และได้รับค่าจ้าง
ในอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งแล้วโดยผ่าน
การประเมินตามที่ส่วนราชการกําหนด

กลุ่มที่ 2-3 23,370 30,790

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มี
ไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ใน
การพิมพ์
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3 พนักงานผลิต
ทดลอง           
(2509)

สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือและให้บริการในการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ เตรียมอุปกรณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อย
อุปกรณ์ ดูแลและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

กลุ่มที่ 1 5,340 19,100



5
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ
ช่วยเหลือและให้บริการในการทดลองในห้องปฏิบัติการ เตรียม
อุปกรณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยอุปกรณ์ ดูแลและรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ผลิตห้องทดลอง ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่  1-2 7,460 23,340

4 พนักงานขับรถยนต์
 (2913)

สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับรถยนต์ บํารุงรักษาทําความ
สะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถ
ดังกล่าว

ขับรถยนต์ / ขับรถจักรยานยนต์ มีความรู้ความสามารถ
และความชํานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับ
รถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการขับ
รถยนต์ บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือ ตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

2/หัวหน้า 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถยนต์ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

กลุ่มที่ 1-3 8,340 30,790



6
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

5 ช่างเขียน    
(3101)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานช่างเขียนขั้นต้น ภายใต้การกํากับตรวจสอบ เช่น 
คัดลอกแบบคัด เขียน ย่อ แผนที่และภาพต่างๆ รวมทั้งแบบ
แปลน เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

2 1. ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์
และความชํานาญงาน เช่น คัดลอกแบบ คัด เขียน ย่อ แผนที่
และภาพต่างๆ รวมทั้งแบบแปลน เป็นต้น

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน 
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือ                                                              

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่



7
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

3 1. ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์
 และความชํานาญงานสูงในการคัดลอกแบบ คัด เขียน ย่อ แผน
ที่และภาพต่างๆ รวมทั้งแบบแปลน เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน 
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ                                                              
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10 ปี หรือ                     
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ         
 4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790

4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความ 1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน กลุ่มที่ 3 10,190 33,0004 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญที่สูงมากในการเขียน ย่อแผนที่และภาพต่างๆ รวมทั้งให้
คําปรึกษาแนะนํา หรือควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่าง
เขียนในระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน 
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ                                                              
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ                    
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 3 10,190 33,000

6 ช่างเขียนแบบ      
  (3102)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบในเบื้องต้น โดยการเขียนแบบ
และคัดลอกแบบต่างๆ เช่น แบบพื้นราบ และแบบแสดงระดับ
ของทาง แบบแปลนและรูปด้านข้างของอาคาร แผนที่แสดง
เส้นทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขียนตัวอักษร เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ



8
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 1. ปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบ ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และความชํานาญในการเขียนแบบต่างๆ เช่น 
แบบแนวทางและระดับของทางแบบแปลนและรูปด้านข้างของ
อาคาร ผังบริเวณรูปตัดง่ายๆ ของแบบโครงสร้างของอาคาร 
สะพาน เขื่อน อาคารการประปา เป็นต้น คัดลอกหรือเขียนแผน
ที่ต่างๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง แสดงภูมิประเทศ
รวมทั้งเขียนอักษรและอื่นๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
แบบ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 ปี หรือ                                                         
 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
 4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

3 1. ปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และความชํานาญมากในการเขียนแบบต่างๆ เช่น
 แบบแนวทางและระดับของทางแบบแปลนและรูปด้านข้างของ
อาคาร ผังบริเวณรูปตัดง่ายๆ ของแบบโครงสร้างของอาคาร 
สะพาน เขื่อน อาคารการประปา เป็นต้น คัดลอกหรือเขียนแผน
ที่ต่างๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง แสดงภูมิประเทศ
รวมทั้งเขียนอักษรและอื่นๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
แบบ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
2 ปี หรือ                                                         
 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                    
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ        
 4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790



9
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

7 ช่างเขียนแผนที่ 
(3104)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการจัดทําแผนที่ เช่น ช่วยในการแยกสี
แผนที่ ประกอบแผนที่ ติดรายละเอียดแผนที่ ผลิตรายละเอียด
แผนที่ จัดทําแผนที่ จัดทํารายงาน จัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ด้วยคอมพิวเตอร์ สํารวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้าน
วิศวกรรม ช่วยฝึกอบรมในการจัดทําแผนที่ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคชั้นสูง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และความชํานาญในการจัดทําแผนที่ เช่น ช่วยในการแยกสีแผน
ที่ ประกอบแผนที่ ติดรายละเอียดแผนที่ ผลิตรายละเอียดแผน
ที่จัดทําแผนที่ จัดทํารายงานจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ด้วย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
แผนที่ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
 3 ปี หรือ                                                       
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

ที่จัดทําแผนที่ จัดทํารายงานจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ด้วย
คอมพิวเตอร์ สํารวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้านวิศวกรรม 
ช่วยฝึกอบรมในการจัดทําแผนที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ



10
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2/หัวหน้า 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชาควบคุม
ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานของช่างเขียนแผนที่และผู้ช่วย
ช่างเขียนแผนที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
แผนที่ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
 2 ปี หรือ                                                       
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                    
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ        
 4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790

8 ช่างสํารวจ     ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในงานสํารวจ เช่น วัดระยะ วัด 1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ กลุ่มที่ 1 6,140 19,1008 ช่างสํารวจ     
(3301)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในงานสํารวจ เช่น วัดระยะ วัด
มุม เป็นต้น ภายใต้การกํากับตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100



11
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
 ประสบการณ์ และความชํานาญในงานสํารวจ เช่น วัดระดับ
ภูมิประเทศ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสารวจ
 ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 หรือ                                                             
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ   
 3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า8 ปี หรือ                       
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานสํารวจ เช่น การ
สํารวจภูมิประเทศ วัดระดับภูมิประเทศ การตรวจสอบข้อมูล
จากการสํารวจ แผนที่แบบต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งให้คําแนะนํา
การปฏิบัติงานของช่างสํารวจในระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสํารวจ
 ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 หรือ                                                             
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                     
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790



12
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

4 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากในงานสํารวจ เช่น การ
สํารวจภูมิประเทศ วัดระดับภูมิประเทศ การตรวจสอบข้อมูล
จากการสํารวจ แผนที่แบบต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งให้คําแนะนํา
การปฏิบัติงานของช่างสํารวจในระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสํารวจ
 ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 หรือ                                                             
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ                     
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 3 10,190 33,000

4/หัวหน้า 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน แนะนํา ตรวจสอบ และ
บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของช่างสํารวจทุกระดับให้ปฏิบัติงาน
ไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสํารวจ
 ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 หรือ                                                             

กลุ่มที่ 3 10,190 35,220

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี                           
  3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ส่วน
ราชการกําหนด

9 ผู้ช่วยช่างไม้ 
(3304)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยชั้นต้นในการช่วยซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างที่ทําด้วยไม้ และครุภัณฑ์สํานักงานประเภทต่างๆ ที่
ทําด้วยไม้ หรือวัตถุอื่นที่ใช้แทนไม้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3 ปี หรือ                       
 2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030



13
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยที่มีประสบการณ์และความชํานาญ
ในการช่วยซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทําด้วยไม้และครุภัณฑ์
สํานักงานประเภทต่างๆ ที่ทําด้วยไม้ หรือวัตถุอื่นที่ใช้แทนไม้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ไม้ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
 ปี หรือ                                                          
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

10 ช่างปูน       
(3306)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการ สร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน 
ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ                      
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030



14
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ
สร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับปูน
และคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซ่อมแซม
อาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน 
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือ                                                              
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                            
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญสูง
ในการสร้างซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่
เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง 
ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน 
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ                                                              
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
 4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340



15
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

3/หัวหน้า 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่าง
ปูน จํานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เหมือนตําแหน่ง ระดับ 3 กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญ
สูงมากในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ
 ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง
 ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด และหรือ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน 
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ                                                              
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                    
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ          
  4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790

  4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

4/หัวหน้า 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่าง
ปูน จํานวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตาแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน 
ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ                                                              
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี

กลุ่มที่ 2-3 10,190 33,000



16
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

11 ช่างฝีมือสนาม 
(3307)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นด้านช่างฝีมือสนามภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์
เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์
สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิ
ประเทศ งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุง
อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุนการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน
สนับสนุนการทดลองต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ                      
 2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030

2 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ
งานค่อนข้างมากในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง งาน

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
สนาม ระดับ 1 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

โยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งาน
บํารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง อุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน
สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจข้อมูล
เบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อ
ระบายน้ํา งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน
 น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงานสนับสนุนการทดลองต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ปี หรือ                                                        
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ



17
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ
อย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งาน
ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 
ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงาน
วิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งาน
ด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งาน
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา คอนกรีต
 พลังงาน รวมทั้งงานสนับสนุนการทดลองต่างๆ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
สนาม ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
 2 ปี หรือ                                                       
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
 3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
 4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

4 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
รับผิดชอบงานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรองลงมาในบังคับบัญชา 
หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือสนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้
กํากับตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
สนาม ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
 2 ปี หรือ                                                       
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                    
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ        
 4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790
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ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

12 ช่างเครื่องยนต์ 
(3318)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแลในงาน
ซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ 
ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์ ช่วยควบคุมการเดินเครื่องยนต์และ
แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 
ประสบการณ์และความชํานาญในการซ่อมเครื่องยนต์ เช่น 
ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องยนต์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ                                            

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

เครื่องยนต์ ช่วยควบคุมการเดินเครื่องยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องที่
เกิดขึ้น เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ชิ้นส่วน 
อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
 4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
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ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญสูงในงานซ่อมเครื่องยนต์ เช่น 
ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์ที่
ต้องใช้ความละเอียด แม่นยํา และเทคนิคพอสมควร ช่วย
คํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ 
ในการดําเนินการดังกล่าว ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ ตลอดจน
แก้ไข
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดทําสถิติ และทําบันทึกประวัติการซ่อม
และบํารุงรักษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องยนต์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ                                            
 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                    
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ        
 4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790

4 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ 1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง กลุ่มที่ 3 10,190 33,0004 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญสูงมากในการซ่อมเครื่องยนต์ 
เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์
ที่ต้องใช้ความละเอียด แม่นยํา และเทคนิคพอสมควร ช่วย
คํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการดําเนินการดังกล่าว ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ ตลอดจน
แก้ไข
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดทําสถิติ และทําบันทึกประวัติการซ่อม
และบํารุงรักษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องยนต์ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ                                            
 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ                    
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 3 10,190 33,000



20
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

4/หัวหน้า 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชาควบคุมดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่างเครื่องยนต์ทุกระดับให้
ปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่าง
เครื่องยนต์ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี                                                   
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 ปี                                                 3. 
ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ส่วน
ราชการกาหนด

กลุ่มที่ 3 10,190 35,220

13 ช่างเชื่อม      
(3321)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแล เกี่ยวกับ
งานเชื่อม เช่น การเชื่อมประสานและตัดโลหะด้วยก๊าซและ
ไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยใช้งานได้

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                       
 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

เรียบร้อยใช้งานได้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
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ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญในงานเชื่อม เช่น การเชื่อม
ประสานและตัดโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์
เครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเชื่อม 
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือ                                                              
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
 4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญสูงในงานเชื่อม เช่น การเชื่อมประสานและตัด
โลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเชื่อม 
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ                                                              
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                    
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ       
 4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790



22
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

4 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญสูงมากในงานเชื่อม เช่น การเชื่อมประสานและตัด
โลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเชื่อม 
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ                    
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 3 10,190 33,000

14 ช่างฝีมือโรงงาน 
(3322)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม
สร้างประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ 
งานหล่อชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม และ
บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ                      
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานค่อนข้างยากซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญงานค่อนข้างสูงเกี่ยวกับงานด้าน
ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อมสร้าง ประดิษฐ์เครื่องจักรกล 
เครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วน อะไหล่ 
อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร
 และอุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
โรงงาน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ                                                  
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100



23
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญสูงในด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง 
ประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ งาน
หล่อชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อมและบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการช่วยดูแลควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
โรงงาน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ                                                  
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

4 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานช่างฝีมือโรงงานซึ่งต้องใช้ความรู้
 ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญอย่างสูงมากในงานด้าน
ฝีมือโรงงาน
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการช่วยดูแล ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
โรงงาน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ                                                   
          2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้าน
นี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                   
            3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790

 4/หัวหน้า 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชาควบคุมดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 12 ปี หรือ                                                 
       2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน
 ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ส่วน
ราชการกําหนด

กลุ่มที่ 3 10,190 33,000

ราชการกําหนด



24
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

15 ช่างปรับซ่อม
เครื่องมือสํารวจ 
(3332)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการซ่อมปรับเครื่องมือ
สํารวจ ได้แก่ ซ่อมแก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจ และทดสอบ
เครื่องมือสํารวจที่ใช้ในการสํารวจ เช่น กล้องระดับ กล้องธีโอ
โดไลต์ ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ                      
2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ 
ประสบการณ์ และความชํานาญในการซ่อมปรับเครื่องมือสํารวจ
ได้แก่ ซ่อม แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจ และทดสอบเครื่องมือ
สํารวจที่ใช้ในการสํารวจ เช่น กล้องระดับกล้องธีโอโดไลต์ ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปรับ
ซ่อมเครื่องมือสารวจ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ                                    
 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่



25
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในการซ่อมปรับเครื่องมือ
สํารวจ ได้แก่ ซ่อม แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบ
เครื่องมือสํารวจที่ใช้ในการสํารวจ เช่น กล้องระดับ
กล้องธีโอโดไลต์ ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปรับ
ซ่อมเครื่องมือสํารวจระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ                                   
 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
 3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

4 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ 
ประสบการณ์และความชํานาญสูงมากเกี่ยวกับการปรับซ่อม
เครื่องมือสํารวจ ได้แก่ ซ่อมแก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและ
ทดสอบเครื่องมือสํารวจที่ใช้ในการสํารวจ เช่น กล้องระดับ 
กล้องธีโอโดไลต์ ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปรับ
ซ่อมเครื่องมือสํารวจ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ                                   
 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                    
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790



26
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

16 ช่างซ่อมบํารุง 
(3333)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการซ่อมแซม ปรับแต่ง 
ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
 และอุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ                      
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ 
ประสบการณ์ และความชํานาญในการซ่อมแซม ปรับแต่ง 
ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
 และอุปกรณ์ต่างๆ ทําการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทฤษฎี
พื้นฐานและด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ การบํารุงรักษา และ
ซ่อมแซมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างถูกวิธี ดูแลการปฏิบัติงานและให้คําปรึกษาแก่ช่างใน

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
บํารุง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
 3 ปี หรือ                                                       
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

ต่างๆ อย่างถูกวิธี ดูแลการปฏิบัติงานและให้คําปรึกษาแก่ช่างใน
ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ



27
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะซึ่งต้องใช้ทักษะ 
ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการซ่อมแซม ปรับแต่ง 
ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
และอุปกรณ์ต่างๆ ทําการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทฤษฎีพื้นฐาน
และด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ การบํารุงรักษา และซ่อมแซม
เครื่องจักรกล เครื่องยนต์และยานพาหนะอย่างถูกวิธี ดูแลการ
ปฏิบัติงานและให้คําปรึกษาแก่ช่างในระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
บํารุง ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
 2 ปี หรือ                                                       
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

4 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 
ทักษะประสบการณ์และความชํานาญสูงมากในการซ่อมแซม 
ปรับแต่ง ดัดแปลงประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ดําเนินการวางแผนทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ยานพาหนะ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน ทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และ
อุปกรณ์ที่ผ่านการซ่อมบํารุงแล้วภายใต้การกํากับดูแลของ
ข้าราชการ ร่วมกับข้าราชการในการให้คําแนะนําและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านเทคนิคในการซ่อมแซม บํารุงรักษาและการใช้
งานของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติงานและให้คําปรึกษาแก่ช่างซ่อมบํารุง
ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
บํารุงระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
2 ปี หรือ                                                         
  2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                     
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790



28
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

17 พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
เบา            
(3502)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาติขับรถตาม
กฎหมาย

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญ 
ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

18 พนักงานขับ
เครื่องจักรกล
ขนาดกลาง          
(3503)

ช่าง 1 ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจน
บํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ํากว่า 150 BHP ลงมา

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ                                

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

(3503) 1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ํากว่า 150 BHP ลงมา
2. รถตักทุกแบบต่ํากว่า 150 BHP
3. รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
4. รถพ่นยาง
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา
6. รถตีเส้น
7. รถบดไอน้ําตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป                     
11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ                                
2. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชํานาญ
งานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎมหาย และ                                              
            ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี



29
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

 2 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญใน
การขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ํากว่า 150 BHP ลงมา
2. รถตักทุกแบบต่ํากว่า 150 BHP
3. รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
4. รถพ่นยาง
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา
6. รถตีเส้น
7. รถบดไอน้ําตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ                      
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790

9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป                      
11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



30
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

19 พนักงานขับ
เครื่องจักรกล
ขนาดหนัก    
(3504)

ช่าง 1 ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจน
บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
3. รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป
4. รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
5. รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป
6. เครื่องปูแอสฟัลท์ ผสมเสร็จ
7. รถยกแบบทรัดเครน
8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับ
ใบอนุญาติตามกฎหมาย หรือ                                
2. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชํานาญ
งานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมาย และ                                              
         ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790

10. รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญใน
การขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิด
หนึ่งดังต่อไปนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
3. รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป
4. รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
5. รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป
6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ
7. รถยกแบบทรัดเครน
8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี                                     
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 12 ปี

กลุ่มที่ 3 10,190 33,000

9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
10. รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

20 ผู้ช่วยช่างเจาะ 
(3608)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยช่างเจาะปฎิบัติงานต่างๆ 
เกี่ยวกับการเจาะน้ํา การควบคุมเครื่องเจาะ เจาะบ่อต่างๆ เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งน้ํา รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะบ่อ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030
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ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ
ช่วยช่างเจาะเกี่ยวกับการเจาะน้ํา การควบคุมเครื่องเจาะ เจาะ
บ่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ํา รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ใน
การเจาะบ่อ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
เจาะระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
 ปี หรือ                                                          
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                       
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

21 ช่างเจาะบ่อบาดาล
 (3610)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการเจาะบ่อบาดาล ควบคุม
เครื่องเจาะแก้ไขปัญหาในการเจาะ ซ่อมแซม ดัดแปลงอุปกรณ์
การเจาะ Fishing อุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รวมทั้ง
บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะ

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030

บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการเจาะบ่อบาดาล ควบคุมเครื่องเจาะ แก้ไข
ปัญหาในการเจาะ ซ่อมแซม ดัดแปลงอุปกรณ์การเจาะ Fishing
อุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องมือที่
ใช้ในการเจาะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
บ่อบาดาลระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ                                                  
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
 3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100



33
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ 
ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการเจาะบ่อบาดาล ควบคุม
เครื่องเจาะ แก้ไขปัญหาในการเจาะ ซ่อมแซม ดัดแปลงอุปกรณ์
การเจาะ Fishing อุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รวมทั้ง
บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
บ่อบาดาลระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ                                                  
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
 3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

4 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงมากในการเจาะบ่อบาดาล ควบคุมเครื่อง
เจาะ แก้ปัญหาในการเจาะการซ่อมแซม ดัดแปลงอุปกรณ์การ
เจาะ fishing อุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รวมทั้งการ
บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะ และหรือ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน ควบคุมดูแลบังคับ
บัญชาการปฏิบัติงานของช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับรองลงมา 
ตลอดจนให้การปรึกษา แนะนําและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการเจาะบ่อต่างๆ ควบคุมดูแลการเจาะ การติดตั้ง 
ดัดแปลง แก้ไข ตลอดจนการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ในการดําเนินงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
บ่อบาดาลระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ                                                  
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ                    
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790



34
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

4/หัวหน้า 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ควบคุม ดูแล บังคับ
บัญชาการปฏิบัติงานของช่างเจาะบ่อบาดาล ตลอดจนให้การ
ปรึกษาแนะนําทางด้านวิชาการแก่ช่างเจาะบ่อบาดาล ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาในทาง
เทคนิคที่เกิดขึ้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
บ่อบาดาล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ                                            
 2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ                    
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่              
4. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ส่วน
ราชการกาหนด

กลุ่มที่ 3 10,190 33,000

22 ช่างต่อท่อ    ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการติดตั้ง ซ่อมแซม และ 1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ กลุ่มที่ 1 6,140 19,10022 ช่างต่อท่อ    
(3612)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการติดตั้ง ซ่อมแซม และ
แก้ไขท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ระบบดับเพลิง
ระบบระบายน้ํา ช่องระบายอากาศ และตู้ทําน้ําเย็น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
3. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100



35
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการติดตั้ง ซ่อมแซม และแก้ไขท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการประปา ระบบดับเพลิง ระบบระบายน้ํา ช่องระบาย
อากาศ และตู้ทําน้ําเย็น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างต่อท่อ
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือ                                                              
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             

กลุ่มที่ 1-2 7,460 23,340

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

2/หัวหน้า 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา ควบคุม 
ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของช่างต่อท่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตาแหน่ง ชั้น/ระดับ 2 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ         
 2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 10 ปี

กลุ่มที่ 2-3 8,340 30,790



36
ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

23 ผู้ควบคุมหน่วย
เจาะ               
(3614)

ช่าง 4/หัวหน้า1. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเจาะสํารวจ 
ผู้ช่วยช่างเจาะ หรือช่างเจาะบ่อบาดาล
2. วางแผนในการแก้ปัญหาในการเจาะสํารวจหาแหล่งแร่สํารอง
เจาะสํารวจหาผลกระทบในการใช้น้ําเกลือสินเธาว์ และเจาะ
สํารวจบ่อสังเกตการณ์เพื่อหาวิธีแก้ไขการยุบของพื้นดินใน
บริเวณที่ทํานาเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ควบคุมการปฏิบัติงานเจาะสํารวจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
สํารวจ ระดับ 3/หัวหน้า ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                                         
 2. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล     
ระดับ 4 ซึ่งดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ   
 3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ                    
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ       
 5. ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกาหนด

กลุ่มที่ 3 10,190 33,000

24 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
(3912)

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยช่างในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังนี้ งานช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิค 
ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุช่างปรับซ่อมเครื่องมือทดลอง ช่างเหล็ก ช่าง
กลึง ช่างหล่อ ช่างกลโรงงาน ช่างประปา ช่างบํารุงรักษา ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ซ่อม ติดตั้ง ปรับ แก้ไขประกอบเครื่องจักร 
เครื่องกลต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ                      
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มที่ 1 5,340 16,030
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ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด คุณสมบัติเฉพาะตําแน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง กลุ่มบัญชี

(รหัสตําแหน่ง) ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ค่าจ้าง ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ค่าจ้าง

เอกสารแนบ 1

2 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยช่างที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญในงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในงาน 
ดังต่อไปนี้ งานช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า 
ช่างวิทยุ ช่างปรับซ่อมเครื่องมือทดลอง ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่าง
หล่อ ช่างกลโรงงาน ช่างประปา ช่างบํารุงรักษา ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ซ่อม ติดตั้ง ปรับ แก้ไข ประกอบเครื่องจักร
เครื่องกลต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ทั่วไป ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
 3 ปี หรือ                                                       
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ                      
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 หรือ                                                             

กลุ่มที่ 1 6,140 19,100

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่


