
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


