ดวนที่สุด
ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการ
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ่งที่สงมาดวย ๑. รายชื่อตําแหนงลูกจางประจําจําแนกตามกลุมงาน
๒. หนาที่โดยยอของตําแหนงลูกจางประจํา
๓. ตารางเทียบตําแหนงลูกจางประจําตามระบบใหมกับระบบเดิม
ด ว ยมาตรา ๗ แห ง พระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ ห ารและอํ า นาจหน า ที่ ข อง
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
บั ญ ญั ติ ใ ห โ อนกิ จ การและอํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ นส ว นของสํ า นั ก งบประมาณ
เฉพาะงานที่ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดตํ า แหน ง ลู ก จ า งประจํ า และลู ก จ า งชั่ ว คราว มาเป น ของ
สํานักงาน ก.พ.
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการในสังกัด
ฝายบริหารที่เบิกจายเงินจากงบประมาณงบบุคลากรไว ดังนี้
๑. จัดตําแหนงลูกจางประจําตามลักษณะงาน เปน ๔ กลุมงาน มีสายงานทั้งหมด
รวม ๓๕๖ สายงาน ไดแก
๑.๑ กลุมงานบริการพื้นฐาน หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะ
งานใหบริการเปนหลัก หรือเปนงานพื้นฐานของสวนราชการ มีจํานวน ๕๕ สายงาน
๑.๒ กลุมงานสนับสนุน หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะงาน
ในการชวยปฏิบัติ หรือสนับสนุนผูปฏิบัติภารกิจหลัก มีจํานวน ๑๕๐ สายงาน
๑.๓ กลุมงานชาง หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะงานใน
การปฏิบัติงานชาง ไดแก สราง ใช ซอมแซม ปรับแก ติดตั้ง ประกอบเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ มีจํานวน ๑๔๑ สายงาน
๑.๔ กลุมงานเทคนิคพิเศษ หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะ
งานที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ
ในการปฏิบัติงาน มีจํานวน ๑๐ สายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑

๒

๒. กําหนดระดับชั้นงานของตําแหนงในแตละกลุมงาน ดังนี้
๒.๑ กลุมงานบริการพื้นฐาน มีระดับชั้นงานไมเกิน ๒ ระดับ ไดแก
- ระดับ บ ๑ เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานชั้นตน
- ระดับ บ ๒ หรือ บ ๒/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณและความชํานาญงาน หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน
๒.๒ กลุมงานสนับสนุน มีระดับชั้นงานไมเกิน ๔ ระดับ ไดแก
- ระดับ ส ๑ เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานชั้นตน
- ระดับ ส ๒ หรือ ส ๒/หัวหนา เปนตําแหน งผู ปฏิ บัติ งานที่ มี
ประสบการณและความชํานาญงาน หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน
- ระดับ ส ๓ หรือ ส ๓/หัวหนา เปน ตําแหน งผูป ฏิบัติงานที่มี
ประสบการณและความชํานาญงานสูง หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน
- ระดับ ส ๔ หรือ ส ๔/หั ว หนา เป น ตํ า แหนงผูป ฏิบัติ ง านที่ มี
ประสบการณและความชํานาญงานสูงมาก หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน
๒.๓ กลุมงานชาง มีระดับชั้นงานไมเกิน ๔ ระดับ ไดแก
- ระดับ ช ๑ เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานชั้นตน
- ระดับ ช ๒ หรือ ช ๒/หัวหนา เปน ตํ าแหนงผู ป ฏิบั ติงานที่ มี
ประสบการณและความชํานาญงาน หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน
- ระดั บ ช ๓ หรื อ ช ๓/หัวหนา เปนตํ าแหนงผูปฏิบัติงานที่ มี
ประสบการณและความชํานาญงานสูง หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน
- ระดับ ช ๔ หรือ ช ๔/หั ว หนา เปน ตํา แหน งผูป ฏิบั ติงานที่ มี
ประสบการณและความชํานาญงานสูงมาก หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน
๒.๔ กลุมงานเทคนิคพิเศษ มีระดับชั้นงานไมเกิน ๓ ระดับ ไดแก
- ระดับ ท ๑ เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษเฉพาะ
- ระดับ ท ๒ หรือ ท ๒/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี
ทักษะพิเศษและความสามารถเฉพาะอยางสูง หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน
- ระดับ ท ๓ หรือ ท ๓/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี
ทักษะพิเศษและความสามารถเฉพาะอยางสูงมาก หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน
โดยมีรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในแตละระดับชั้นงาน
ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒

๓

๓. การใช ชื่อตํ า แหน งลู กจา งประจํา ซึ่งไมไ ดทํ า หนา ที่ หัวหนา งาน ใหใ ชต ามชื่อ
สายงานและระดั บ ชั้ น งาน เช น “พนั ก งานขั บ รถยนต ระดั บ ส ๑” ส ว นตํ า แหน ง ซึ่ ง ทํ า หน า ที่
หัวหนางาน ใหใชชื่อสายงานและระดับชั้นงาน เชน “พนักงานขับรถยนต ระดับ ส ๒/หัวหนา” หรือ
อาจใชชื่อตําแหนงทางการบังคับบัญชาโดยระบุคําวา “หัวหนา” และชื่อสายงาน (ไมตองระบุระดับ
ชั้นงาน) เชน “หัวหนาพนักงานขับรถยนต”
๔. การจัดตําแหนงลูกจางประจําจากระบบเดิมเขาสูกลุมงานและระดับชั้นงานตาม
ระบบตําแหนงใหมนี้ ใหจัดตามชื่อตําแหนงและระดับชั้นงาน ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตาราง
เทียบตําแหนงลูกจางประจําตามระบบใหมกับระบบเดิม ตามสิ่งที่สงมาดวย ๓
๕. กําหนดใหระบบตําแหนงลูกจางประจําตามหนังสือฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เปนตนไป
๖. การบริหารอัตรากํา ลังลู กจางประจําตามระบบนี้ เชน การปรั บระดับชั้นงาน
การเปลี่ยนชื่อตําแหนง สายงาน หรือกลุมงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. จะกําหนด
ตอไป
๗. การกํ า หนดคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง การกํา หนดอั ต ราค า จ า งของ
ตํ า แหน ง และการบริ ห ารงานบุ ค คลของลู ก จ า งประจํ า ในตํ า แหน ง ที่ กํ า หนดตามหนั ง สื อ ฉบั บ นี้
ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สรางนิทร)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
ศูนยบริหารกําลังคนภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๙๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับลูกจ้างประจา
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
(หน้าที่โดยย่อ)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553
(คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง)

1. กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
1.1 สายงานด้านพื้นฐานทั่วไปและสถานที่
รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1
บ2

1101

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ในการยก แบก
เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานใช้แรงงาน ในการยก แบก เคลื่อนย้าย
สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ใน
งาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

15,260

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทั่วไปที่ปฏิบัติงาน ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งมีจํานวนตั้งแต่
10 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งพนักงาน
ทั่วไป ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1

7,100

18,190

พนักงานทั่วไป
บ 2/
หน.

๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ2

1102

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ และไม้
ดอก ไม้ประดับ ขยายพันธุ์ไม้ ตกแต่งดูแลรักษาสวน
และสนามหญ้ารอบๆ บริเวณอาคารสิ่งปลูกสร้างของ
ทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ และไม้
ดอก ไม้ประดับขยายพันธุ์ไม้ ตกแต่งดูแลรักษาสวน
และสนามหญ้ารอบๆ บริเวณอาคารสิ่งปลูกสร้างของ
ทางราชการ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คนสวน

บ 2/
หน.

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนสวน
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งคนสวน ระดับ 1 และดํารงตําาแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

15,260

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม
หรือตําแหน่งคนสวน ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งคนสวน
ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1

7,100

18,190

รหัส

1103

ตําแหน่ง

พนักงานสถานที่

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิดสํานักงาน ทําความ
สะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทาง
ราชการ เดินหนังสือราชการในนักงานและนอกสถานที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

บ2

1. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิดสํานักงาน ทําความสะอาด
บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
เดินหนังสือราชการในนักงานและนอกสถานที่ ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

1104

ตําแหน่ง

แม่บ้าน

ระดับ
บ.1

บ.2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทําความสะอาด
ภายในและภายนอกสํานักงานรวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อม
ของสํานักงานให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
จัดทําทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
จัดบริการอาหารว่าง อาหารระหว่างการประชุม
ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยของระบบต่างๆ เช่น
ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ประสาน รับ-ส่งหนังสือในงานที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทําความสะอาด
ภายในและภายนอกสํานักงานรวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อม
ของสํานักงานให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
จัดทําทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
จัดบริการอาหารว่าง อาหารระหว่างการประชุม
ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยของระบบต่างๆ เช่น
ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ประสาน รับ-ส่งหนังสือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งแม่บ้าน ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ2

1105

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
บ 2/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณ
สถานที่ดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณ
สถานที่ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม
หรือตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีจํานวนตั้งแต่ 10 คน ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1
และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานในบริเวณเดียวกัน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ระดับ 2 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

1

5,840

15,260

1

7,100

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

1106

ผู้ดูแลหมวดสถานที่

ระดับ
บ 2/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสถานที่ คนสวนพนักงานทั่วไป ตําแหน่งหนึ่ง
หรือหลายตําแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในบริเวณเดียวกัน โดย
มีจํานวนรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 2
หรือ ตําแหน่งคนสวน ระดับ 2 หรือ ตําแหน่งพนักงาน
สถานที่ ระดับ 2 หรือตําแหน่งพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ระดับ 2และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วน
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
7,100

ขั้นสูง
18,190

รหัส

1107

ตําแหน่ง

ผู้ดูแลหมวดนอกโรงงาน

ระดับ
บ 2/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1.ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป
พนักงานทําความสะอาดและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
2.ตรวจสภาพแวดล้อม เช่น สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ใช้แล้ว
ของเสียอันตรายให้ถูกสุขลักษณะและอยู่ในสภาพ
เรียบร้อย
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิมหรือ
ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 1 หรือตําแหน่ง
พนักงานทําความสะอาด ระดับ 1 หรือตําแหน่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือ
ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 2 หรือตําแหน่ง
คนสวน ระดับ 2 หรือตําแหน่งพนักงานสถานที่
ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วน
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
7,100

ขั้นสูง
18,190

รหัส

1108

ตําแหน่ง

ผู้ดูแลสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ทั่วไป คนสวน ให้ดูแลสวนและทรัพย์สินในบริเวณสวน ในหน้าที่
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ.2

1. ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงในการควบคุม
บังคับบัญชาพนักงานทั่วไป คนสวน รวมทั้งดูแลสวน
และทรัพย์สินในบริเวณสวนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
สวยงาม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๙

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งผู้ดูแล
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิมหรือ
ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 1 หรือ ตําแหน่ง
คนสวน ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วน
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิมหรือ
ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 2 หรือ ตําแหน่ง
คนสวน ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วน
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ.2

1109

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพื้นที่ สนามหญ้า ต้นไม้
สวนไม้ดอก ไม้ใบ ในเขตพระราชฐาน ตัดต่อ ตอนต้นไม้
เพาะชํา ปลูก ตัดแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพื้นที่ สนามหญ้า ต้นไม้
สวนไม้ดอก ไม้ใบ ในเขตพระราชฐาน ตัดต่อ ตอนต้นไม้
เพาะชํา ปลูก ตัดแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รักษาราชอุทยาน
บ 2/
หน.

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูร้ ักษา
ราชอุทยาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิมหรือ
ตําแหน่งผู้รักษาราชอุทยาน ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ผู้รักษาราชอุทยาน ระดับ 1 และดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงผู้รักษาราชอุทยาน
ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

1

5,840

15,260

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ2

1110

พนักงานประจําพิพิธภัณฑ์

2/หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการเฝ้า ดูแล ทําความสะอาดห้อง และ
ตู้แสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ต่างๆ ประจําห้องหรือเขตที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้เข้าชม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการเฝ้า ดูแล ทําความสะอาดห้อง และ
ตู้แสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ต่างๆ ประจําห้องหรือเขตที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้เข้าชม โดยใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานประจําพิพิธภัณฑ์ ระดับ 1
และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

18,190

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานประจําพิพิธภัณฑ์ตามจํานวนที่เหมาะสม
กับสภาพของงาน แต่ไม่น้อยกว่า 5 คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานประจําพิพิธภัณฑ์ ระดับ 1
และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งพนักงานประจํา
พิพิธภัณฑ์ ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วน
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1-2

7,100

22,220

๑๑

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1
บ.2

1111

พนักงานดูแลโบราณสถาน

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการตรวจตราดูแลโบราณสถานเพื่อ
ป้องกันมิให้เสียหายหรือถูกทําลาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการตรวจตราดูแลโบราณสถาน เพื่อ
ป้องกันมิให้ถูกทําลายซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานดูแลโบราณสถาน ระดับ 1
และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1

5,840

ขั้นสูง
14,140
15,260

รหัส

1112

ตําแหน่ง

นายประตูกษาปณ์

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานในการควบคุมเวลามาและกลับของลูกจ้าง มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตรวจค้นเจ้าหน้าที่เข้า - ออกโรงงาน ในหน้าที่
เพื่อป้องกันการทุจริตลักลอบนําเหรียญกษาปณ์หรือ
สิ่งของมีค่าของทางราชการออกนอกโรงงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ.2

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมเวลามาและกลับของลูกจ้าง
ในการปฏิบัติงานตรวจค้นเจ้าหน้าที่เข้า - ออกโรงงาน
เพื่อป้องกันการทุจริตลักลอบนําเหรียญกษาปณ์หรือ
สิ่งของมีค่าของทางราชการออกนอกโรงงาน โดยต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนายประตูกษาปณ์ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

1113

ตําแหน่ง

พนักงานประจําตึก

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษา ทําความสะอาดของใช้
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ภายในตึก และอํานวยความ ในหน้าที่
สะดวกติดต่องานระหว่างตึก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ.2

1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษา ทําความสะอาดของใช้
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ภายในตึก และอํานวยความ
สะดวกติดต่องานระหว่างตึก โดยใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานประจําตึก ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

1114

ตําแหน่ง

พนักงานเปล

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยเปลหาม
รถเข็นนั่ง รถเข็นนอนตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ในหน้าที่
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ.2

1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยเปลหาม
รถเข็นนั่ง รถเข็นนอนตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเปล ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

1115

ตําแหน่ง

พนักงานซักฟอก

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ซัก รีดผ้าต่างๆ และวัสดุที่ใช้แทนผ้าด้วยมือหรือ
เครื่อง ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

บ.2

1. ปฏิบัติงานโดยการใช้เครื่องจักรซักฟอก ตลอดจน
บํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานซักฟอก ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1
บ.2

1116

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการรับใช้ ทําความสะอาด เสริฟ และ
จัดเตรียมการรับรองต่างๆ ในเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการรับใช้ ทําความสะอาด เสริฟ และ
จัดเตรียมการรับรองต่างๆ ในเรือ ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม
หรือตําแหน่งบริกร ระดับ 1 และดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

15,260

1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของบริกรตามจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพ
งาน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งบริกร
ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งบริกร ระดับ 2 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1

7,100

18,190

บริกร
2/หน.

๑๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1
บ.2

1117

พนักงานบริการ
บ 2/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการบริการ ต้อนรับ และรับรองแขก
ของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการบริการ ต้อนรับ และรับรองแขก
ของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดย
ใช้ประสบการณ์และความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานบริการ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน 1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
พนักงานบริการ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
บริการ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งพนักงานบริการ ระดับ
2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

๑๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ2

1118

พนักงานรับรอง

บ 2/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการจัด ตกแต่งสถานที่ และจัดเลี้ยง
อาหารทั้งในและนอกสถานที่ จัดเครื่องใช้และเครื่องดื่ม
รับรองแขกชาวต่างประเทศในงานพิธีต่างๆ จัดช่อ
ดอกไม้หรือกระเช้าดอกไม้สําหรับแขกหรือบุคคลสําคัญ
ชาวต่างประเทศเนื่องในโอกาสต่างๆ จัดซื้อและลงบัญชี
พัสดุ เครื่องใช้รับรองลงบัญชีคา่ อาหารเครื่องดื่ม
ตลอดจนการควบคุมพนักงานและอาหารที่ใช้สําหรับ
งานเลี้ยงที่สั่งมาจากภัตตาคารหรือโรงแรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการจัด ตกแต่งสถานที่ และจัดเลี้ยง
อาหารทั้งในและนอกสถานที่ จัดเครื่องใช้และเครื่องดื่ม
รับรองแขกชาวต่างประเทศในงานพิธีต่างๆ จัดช่อ
ดอกไม้หรือกระเช้าดอกไม้สําหรับแขกหรือบุคคลสําคัญ
ชาวต่างประเทศเนื่องในโอกาสต่างๆ จัดซื้อและลงบัญชี
พัสดุ เครื่องใช้รับรองลงบัญชีคา่ อาหารเครื่องดื่ม
ตลอดจนการควบคุมพนักงานและอาหารที่ใช้สําหรับ
งานเลี้ยงที่สั่งมาจากภัตตาคารหรือโรงแรม ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรับรอง ซึ่งมีจํานวนรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
พนักงานรับรอง ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานรับรอง ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งพนักงานรับรอง ระดับ
2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

ขั้นสูง
15,260

1

7,100

18,190

1-2

7,940

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ.2
1119

พนักงานรับโทรศัพท์

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจําตู้กลางโทรศัพท์หรือ
ตู้สาขาภายในสถานที่ราชการ ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์
ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจําตู้กลางโทรศัพท์หรือ
ตู้สาขาภายในสถานที่ราชการ ให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์
ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

1.2 สายงานด้านการเกษตร
รหัส

ตําแหน่ง

1201 พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ระดับ
บ1

บ2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา ขยายพันธุ์พืช
เตรียมแปลงทดลองปลูกพืช ดูแลบํารุงรักษาพืชผล เก็บ
ผลผลิต ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และ/หรือ
2. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานเกี่ยวกับการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์ ดูแลบํารุงรักษาสัตว์ เก็บผลิตผลจาก
สัตว์ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ าน และ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา ขยายพันธุ์พืช
เตรียมแปลงทดลองปลูกพืช ดูแลบํารุงรักษาพืชผล เก็บ
ผลผลิต ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงานและ/หรือ
2. ปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้แรงงานเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์
สัตว์ ดูแลบํารุงรักษาสัตว์ เก็บผลิตผลจากสัตว์ ตลอดจน
ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ 1 และ
ดารงตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รบั วุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

ตําแหน่ง

1202 พนักงานปราบศัตรูพืช

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานในการผสม พ่น หว่านยาเพื่อปราบศัตรูพืช มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
และวัชพืชตลอดจนเก็บข้อมูลในการทดลองยา หรือการ ในหน้าที่
ใช้ยาในการปราบศัตรูพืชและวัชพืชให้แก่นักวิชาการ
เพื่อใช้ในการค้นคว้า ทดลอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การผสม พ่นหว่านยาเพื่อปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ตลอดจนเก็บข้อมูลในการทดลองยาหรือการใช้ยาในการ
ปราบศัตรูพืชและวัชพืชให้แก่นักวิชาการเพื่อใช้ในการ
ค้นคว้า ทดลอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานปราบศัตรูพืช ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการทําความสะอาดบ่อเลี้ยง ผสม
อาหาร ให้อาหาร จับสัตว์น้ํา บํารุงซ่อมแซมเครื่องมือ
จับสัตว์น้ํา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การทําความสะอาดบ่อเลี้ยง ผสมอาหาร ให้อาหาร จับ
สัตว์น้ํา บํารุงซ่อมแซมเครื่องมือจับสัตว์น้ํา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

15,260

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานประมงพื้นฐาน จํานวนไม่น้อย
กว่า 5 คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตาแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน
ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1

7,100

18,190

1203 พนักงานประมงพื้นฐาน

บ 2/
หน.

๒๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1
บ2

1204 พนักงานรีดนมโค

บ1

บ2
1205 พนักงานเลี้ยงผึ้งและไหม

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการรีดนมโคด้วยมือหรือเครื่องรีด ดูแล
รักษาความสะอาดและให้อาหารสัตว์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การรีดนมโคด้วยมือหรือเครื่องรีด ดูแลรักษาความ
สะอาด และให้อาหารสัตว์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงผึ้งและ/หรือไหมเพื่อการ
ขยายพันธุ์ เก็บผลผลิตรวมทั้งดูแลและบํารุงรักษา
2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การเลี้ยงผึ้งและ/หรือไหมเพื่อการขยายพันธุ์ เก็บ
ผลผลิต รวมทั้งดูแลและบํารุงรักษา
2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานรีดนมโค ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
พนักงานเลี้ยงผึ้งและไหม ระดับ 1 และดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

1

5,840

15,260

1

5,080

14,140

1

5,840

15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1
บ2

1206 พนักงานเลี้ยงสัตว์

บ1
บ2
1207 พนักงานชลประทาน

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงสัตว์ หรือสัตว์ทดลอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
ในการเลี้ยงสัตว์ หรือสัตว์ทดลอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา
อาคารชลประทานประเภทต่างๆ อ่างเก็บน้ํา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา อาคาร
ชลประทานประเภทต่างๆ อ่างเก็บน้ํา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
1
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
1
ตําแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
1
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานชลประทาน ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

ขั้นต่ํา
5,080

ขั้นสูง
14,140

5,840

15,260

5,080

14,140

5,840

15,260

1.3 สายงานด้านงานเรือ
รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1
บ2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษา เฝ้า ทําความสะอาด
และทาสีเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษา เฝ้า ทําความสะอาด
และทาสีเรือ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1301 กะลาสี
บ 2/
หน.

1. ควบคุมการปฏิบัติงานของกะลาสี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งกะลาสี ระดับ 1 และดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

15,260

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งกะลาสี ระดับ 1 และดํารงตาแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งกะลาสี
ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1

7,100

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

1302 สรั่งปากเรือ

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกะลาสีเหล่า 1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
ปากเรือ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

บ2

1. ตรวจสอบ ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของ
กะลาสีเหล่าปากเรือรวมทั้งให้คําแนะนําและแก้ปัญหา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๗

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งสรั่ง
ปากเรือ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วน
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1
บ2

1303 พนักงานเรือกล

บ1

บ2
1304 พนักงานเรือยนต์

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรือกลภายใต้การกํากับ ตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด หรือตามคําสั่ง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรือกลภายใต้การกํากับ ตรวจสอบ
หรือตามคําสั่ง ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเรือกล ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ธุรการในระหว่างนําเรือยนต์ต่างๆ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
ออกปฏิบัติงานและดูแลรักษาเรือเมื่ออยู่ในที่จอดปกติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ธุรการในระหว่างนําเรือยนต์ต่างๆ
ออกปฏิบัติงานและดูแลรักษาเรือเมื่ออยู่ในที่จอดปกติ
ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๘

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเรือยนต์ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

1

5,840

15,260

1

5,080

15,260

1

5,840

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

1305 พนักงานเรือตรวจ

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการดูแล รักษา เฝ้าและทําความสะอาด
และทาสี
เรือ รับใช้กิจกรรมทั้งปวงภายในเรือที่ได้รับมอบมหาย
ตลอดจนอยู่เวรรักษาเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

บ2

1. ปฏิบัติงานในการดูแล รักษา เฝ้าและทําความสะอาด
และทาสีเรือ รับใช้กิจกรรมทั้งปวงภายในเรือที่ได้รับมอบ
มหาย ตลอดจนอยู่เวรรักษาเรือ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์
และความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเรือตรวจ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๒๙

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

1.4 สายงานด้านการเขียน การพิมพ์ และเอกสารข้อมูล
รหัส

ตําแหน่ง

1401 พนักงานเขียนโฉนด

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการเขียนข้อความต่างๆ ในโฉนดที่ดิน
เช่น ชื่อและสกุลของผู้ถือกรรมสิทธิ์ สัญชาติ ที่อยู่ และ
เขตติดต่อกับที่ดินข้างเดียว เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และมีลายมืองาม

บ2

1. ปฏิบัติงานในการเขียนข้อความต่างๆ ในโฉนดที่ดิน
อย่างถูกต้อง สวยงามเช่น ชื่อและสกุลของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ สัญชาติ ที่อยู่ และเขตติดต่อกับที่ดินข้างเดียว
เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานเขียนโฉนด ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ2

1402 พนักงานเขียนใบอนุญาต

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการเขียน - พิมพ์บัตร และใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ควบคุม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการเขียน - พิมพ์บัตร และใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ควบคุม ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่มีลายมือสวยงามและสามารถพิมพ์ดีดได้
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเขียนใบอนุญาต ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

1403 พนักงานเดินหมาย

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการส่งหมายและคําคู่ความทุกชนิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
ส่งคําคูค่ วาม หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
4. ทั้งข้อ 1 - 3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานในการส่งหมายและคําคู่ความทุกชนิด ซึ่ง
ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเดินหมาย ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓๒

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

1404 พนักงานตรวจปรู๊ฟ

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม
ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ก่อนทําการพิมพ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

บ2

1. ปฏิบัติงานในการตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม
ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ก่อนทําการพิมพ์
ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานตรวจปรู๊ฟ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๓๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ2

1405 พนักงานโรงพิมพ์

บ 2/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการเรียงพิมพ์ด้วยมือหรือเครื่องจักร
2. ปฏิบัติงานออกแบบพิมพ์ ทําแม่พิมพ์ ทําตรายาง
จัดวางรูปเล่ม เย็บเล่มทําปก
3. ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การพิมพ์ให้
พร้อมใช้งาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการเรียงพิมพ์ด้วยมือหรือเครื่องจักร ซึ่ง
ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานออกแบบพิมพ์ ทําแม่พิมพ์ ทําตรายาง
จัดวางรูปเล่ม เย็บเล่มทําปก
3. ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การพิมพ์ให้
พร้อมใช้งาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงพิมพ์ตามจํานวนที่
เหมาะสมกับสภาพของงานแต่ไม่น้อยกว่า 10 คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งพนักงาน
โรงพิมพ์ ระดับ 2 และดํารงตาแหน่งดังกล่าว
ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

1406 ผู้ช่วยพนักงานแยกสี

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นโดยช่วยในการให้สีและแยกสีจาก
ต้นฉบับเพื่อการถ่ายและทําแม่พิมพ์ทั้งชนิดลายเส้นและ
สกรีน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

บ2

1. ปฏิบัติงานโดยช่วยในการให้สีและแยกสีจากต้นฉบับ
เพื่อการถ่ายและทําแม่พิมพ์ทั้งชนิดลายเส้นและสกรีน
ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานแยกสี ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๓๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

1407

ตําแหน่ง

พนักงานแท่นพิมพ์และตัด
กระดาษ

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานในการช่วยควบคุมแท่นพิมพ์ออฟเซท ผสม มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
หมึกพิมพ์กระดาษควบคุมแท่นตัดกระดาษ ตัด
กระดาษพิมพ์แบบเอกสารต่างๆ เจียนเล่มกระทุ้ง
กระดาษให้เรียบพร้อมเข้าแท่นพิมพ์ได้ คํานวณจํานวน
กระดาษพิมพ์ ดูแลรักษาซ่อมแท่นกระดาษ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานในการช่วยควบคุมแท่นพิมพ์ออฟเซท ผสม
หมึกพิมพ์กระดาษ ควบคุมแท่นตัดกระดาษ ตัด
กระดาษพิมพ์แบบเอกสารต่างๆ เจียนเล่ม กระทุ้ง
กระดาษให้เรียบพร้อมเข้าแท่นพิมพ์ได้ คํานวณจํานวน
กระดาษพิมพ์ ดูแลรักษาซ่อมแท่นกระดาษ ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๖

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษ
ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

1408 พนักงานเข้าเล่ม

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานในการเรียงหน้า ตัดขอบกระดาษ ปรุ
ในหน้าที่
กระดาษ เก็บเล่มเข้าปกเย็บเล่ม หุ้มปก เรียงเล่ม พับ
เอกสารด้วยมือหรือเครื่องจักร ตัดและพับแบบ
ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
เข้าเล่มและเย็บ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานในการเรียงหน้า ตัดขอบกระดาษ ปรุ
กระดาษ เก็บเล่มเข้าปก เย็บเล่ม หุ้มปก เรียงเล่ม พับ
เอกสารด้วยมือหรือเครื่องจักร ตัดและพับแบบ
ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
เข้าเล่มและเย็บ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๗

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเข้าเล่ม ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ2

1409

พนักงานบริการเอกสาร
ทั่วไป

บ 2/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจน
ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ของเครื่องดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ราชการ
ทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจน
ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ของเครื่องดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ราชการ
ทั่วไป ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 10
คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งพนักงานบริการอัดสา
เนา หรือตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 1
และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
บริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
5. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

1410

ตําแหน่ง

พนักงานเก็บเอกสาร

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
และแฟ้มทะเบียนคําขอต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร
และแฟ้มทะเบียนคําขอต่างๆ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ใน
งาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๙

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ 1
และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ2
1411 พนักงานซ่อมเอกสาร

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือ
ต่างๆ ที่ชํารุด ให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้
ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์
ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือ
ต่างๆ ที่ชํารุด ให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้
ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์
ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานซ่อมเอกสาร ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

1412 พนักงานจัดเก็บแผนที่

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษาโดยแยกเป็นหมวดหมู่
จัดทํามาตราส่วนต่างๆ การเบิกจ่ายเอกสารแผนที่ต่างๆ ในหน้าที่
การต่อแผนที่และแบบแปลนต่างๆ ผนึกแผนที่ชนิดพับได้
เป็นเล่ม เข้าเรื่องไว้เป็นหลักฐาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษาโดยแยกเป็นหมวดหมู่
จัดทํามาตราส่วนต่างๆ การเบิกจ่ายเอกสารแผนที่ต่างๆ
การต่อแผนที่และแบบแปลนต่างๆ ผนึกแผนที่ชนิดพับได้
เป็นเล่ม เข้าเรื่องไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์
ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๑

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานจัดเก็บแผนที่ ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

1413

ตําแหน่ง

พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์
การสอน

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการผลิตวารสาร อุปกรณ์การสอน ผลิต
สื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติงานธุรการ
ทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

บ2

1. ปฏิบัติงานในการผลิตวารสาร อุปกรณ์การสอน ผลิต
สื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติงานธุรการ
ทั่วไป ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน
ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๔๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

1.5 สายงานอื่น
รหัส

ตําแหน่ง

1501 พนักงานจัดรถเข้าชั่ง

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการจัดรถเข้าชั่งตามลําดับก่อนหลัง
ตรวจดูแลให้รถจอดบนแท่นชั่ง อ่านเบอร์รถ ให้
เจ้าหน้าที่ชั่งจดลงในบัตรชั่ง ช่วยควบคุมดูแลให้รถที่
น้ําหนักเกินเอาของลง และทําหน้าที่แทนพนักงานชั่ง
และลงทะเบียนบัตรตามคําสั่งผูบ้ ังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

บ2

1. ปฏิบัติงานในการจัดรถเข้าชั่งตามลําดับก่อนหลัง
ตรวจดูแลให้รถจอดบนแท่นชั่ง อ่านเบอร์รถ ให้
เจ้าหน้าที่ชั่งจดลงในบัตรชั่ง ช่วยควบคุมดูแลให้รถที่
น้ําหนักเกินเอาของลง และทําหน้าที่แทนพนักงานชั่ง
และลงทะเบียนบัตรตามคําสั่งผูบ้ ังคับบัญชา ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานจัดรถเข้าชั่ง ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

1502 พนักงานบัตรยานพาหนะ

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานในการกรอกข้อมูลลงบัตรควบคุม
ยานพาหนะ จัดเก็บและตรวจสอบความถูกต้องของบัตร ในหน้าที่
ควบคุมยานพาหนะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การกรอกข้อมูลลงบัตรควบคุมยานพาหนะ จัดเก็บและ
ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรควบคุมยานพาหนะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๔

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานบัตรยานพาหนะ ระดับ 1
และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

1503 พนักงานจําหน่ายบัตร

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานในการจําหน่ายบัตรการแสดงมหรสพ และ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
การเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานในการจําหน่ายบัตรการแสดงมหรสพ และ
การเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์
ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๕

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานจําหน่ายบัตร ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

ตําแหน่ง

1504 พนักงานเก็บเงิน

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการจัดทําใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน จัดทํา
ใบเบิกเงิน และใบนําส่งเงินโดยตรวจสอบและรับจ่ายเงินสด รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกเงิน
ช่วยทําบัญชีแยกประเภท
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

บ2

1. ปฏิบัติงานในการจัดทําใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน จัดทํา
ใบเบิกเงิน และใบนําส่งเงินโดยตรวจสอบและรับจ่ายเงินสด รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกเงิน
ช่วยทําบัญชีแยกประเภท ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเก็บเงิน ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๔๖

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

1505 พนักงานโสตทัศนศึกษา

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการควบคุมการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ดูแลและจัดเก็บรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
แสดง บรรยาย ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯในเบี้องต้น
บันทึกเทป วิดีทัศน์ ในการเรียนการสอนและสัมนา
ให้บริการยืมและรับคืนอุปกรณ์โสตฯ ในบริการทําสําเนา
เทป วิดีโอ ฟิล์มสไลต์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

บ2

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ดูแลและจัดเก็บรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
แสดง บรรยาย ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯในเบี้องต้น
บันทึกเทป วิดีทัศน์ ในการเรียนการสอนและสัมนา
ให้บริการยืมและรับคืนอุปกรณ์โสตฯ ในบริการทําสําเนา
เทป วิดีโอ ฟิล์มสไลต์ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๔๗

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

1506 พนักงานบันทึกเสียง

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานในการบันทึกเทปการประชุม ควบคุม ดูแล มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
และบํารุงรักษาการใช้อุปกรณ์ภายในห้องประชุม ใน
หน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การบันทึกเทปการประชุม ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา
การใช้อุปกรณ์ภายในห้องประชุม ในหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๘

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานบันทึกเสียง ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

บ2

1507 พนักงานวัดระดับน้ํา
บ 2/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน้ําท่า น้ําฝน ความเร็ว
และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีสํารวจอุทกวิทยา
ต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการได้กําหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การวัดปริมาณน้ําท่าน้ําฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึก
ตัวเลขตามสถานีสํารวจอุทกวิทยาต่างๆ ตามแบบฟอร์ม
ที่ทางราชการได้กําหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน 1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา ระดับ 1 และ
วัดระดับน้ํา ซึ่งมีจํานวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งพนักงาน
วัดระดับน้ํา ระดับ 2 และดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

๔๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

1508 พนักงานประตูน้ํา

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของประตูน้ําภายใต้การกํากับ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบหรือตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มี ในหน้าที่
อยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของประตูน้ําที่ต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕๐

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานประตูน้ํา ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ําประปา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ2

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ําประปาซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1509 พนักงานผลิตน้ําประปา

๕๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
1
5,840
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานผลิตน้ําประปา ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

1510 พนักงานกลั่นน้ํา

ระดับ
บ1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการกลั่นน้ําบริสทุ ธิ์เพื่อประกอบการ
ทดลองและการเภสัช
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

บ2

1. ปฏิบัติงานในการกลั่นน้ําบริสทุ ธิ์เพื่อประกอบการ
ทดลองและการเภสัชซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานกลั่นน้ํา ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๕๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
บ1
บ2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงช้างหลวง และนําช้างออก
ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงช้างหลวง และนําช้างออก
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1511 ควาญช้าง
บ 2/
หน.

1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของควาญช้างตามจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพของงาน
แต่ไม่น้อยกว่า 5 คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งควาญช้าง ระดับ 1 และดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งควาญช้าง ระดับ 1 และดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งควาญช้าง
ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

2. กลุ่มงานสนับสนุน
2.1 สายงานด้านการเงิน ธุรการและการพิมพ์
รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส.2
2101 พนักงานการเงินและบัญชี

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นในการลงทะเบียนและเก็บรักษา
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยก
ประเภทใบสําคัญ ตรวจสอบใบสําคัญที่ไม่มีปัญหา หรือ
มีกฎระเบียบชัดเจนอยู่แล้ว เขียนใบเสร็จรับเงิน ทําใบ
เบิก และใบนําส่งเงิน ช่วยทําบัญชีบางประเภท เช่น
บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการ
รวบรวม รายละเอียดต่างๆเพื่อประกอบการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการตรวจทาน
ความถูกต้องของตัวเลขเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ตรวจนับและรับจ่ายเงิน
สด และทําทะเบียนเงินคงเหลือประจําวัน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี

ระดับ
ส.3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในด้านการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเช่น จัดทําฎีกาเขียนเช็คสั่ง
จ่ายเงิน รับ-จ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญ
การเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีปัญหามากนัก หรือมีกฏเกณฑ์
ต่างๆ อยู่แล้ว ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส.4

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความ
ชํานาญมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เช่น รับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัว
เงินตรวจสอบและรักษาใบสําคัญ หลักฐานเอกสารทาง
การเงินและบัญชี ทําบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ ทํา
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
การเงินและบัญชี ระดับ 2 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
3
9,700
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ส.4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ในการวางแผน
มอบหมายงานควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
ติดตาม ประเมินผล ติดต่อประสานงานให้คําปรึกษา
แนะนํา และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใด
ด้านหนึ่งเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ให้คําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ ส่วน
ราชการกําหนด

ขั้นสูง
33,540

รหัส

2102

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ราคางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส.2

1. ปฏิบัติงานซึ่งค่อนข้างยาก ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์และความชํานาญในการวิเคราะห์ราคา
งาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส.3

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูง ในการวิเคราะห์ราคางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานวิเคราะห์ราคางาน

๕๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง
1
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1-2
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
วิเคราะห์ราคางาน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
2-3
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
วิเคราะห์ราคางาน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นต่ํา
5,840

ขั้นสูง
18,190

7,100

22,220

7,940

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส.4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูงมากในการวิเคราะห์ราคางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานวิเคราะห์ราคางาน
ส.4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วย ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ราคางานของ
เจ้าหน้าที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ระดับ 4
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ ส่วน
ราชการกําหนด

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

3

9,700

ขั้นสูง
31,420

33,540

รหัส

ตําแหน่ง

2103 พนักงานการภาษี

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในงานด้านภาษี เช่น รวบรวมข้อมูล
ช่วยศึกษา วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
เพื่อเสนอแผนงานโครงการหรือแนวทางการกําหนด
มาตรฐานการจัดเก็บภาษีอากร ประสานงาน สนับสนุน
และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้ดําเนินงานตามแผน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในงานด้านภาษีเช่น รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเสนอ
แผนงานโครงการหรือแนวทางการกําหนดมาตรฐานการ
จัดเก็บภาษีอากร ประสานงาน สนับสนุนและผลักดันให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ดําเนินงาน
ตามแผน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการภาษี ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๕๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

2104

ตําแหน่ง

พนักงานตรวจสอบและ
เร่งรัดภาษี

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตรวจสอบภาษีอากรจากบัญชี
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนข้อเท็จจริงอื่นๆ โดยใช้
เทคนิคทางวิชาการ วิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอื่นๆ และช่วยดําเนินการ
เร่งรัดภาษีอากรค้างทุกประเภทภาษี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญ ในการตรวจสอบภาษีอากรจากบัญชีเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ตลอดจนข้อเท็จจริงอื่นๆ โดยใช้เทคนิค
ทางวิชาการ วิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและภาษีอื่นๆ และช่วยดําเนินการเร่งรัด
ภาษีอากรค้างทุกประเภทภาษี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๖๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1
ส2

2105 พนักงานขาย

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการให้บริการในการค้า ขายของ
หน้าร้าน ดูแลร้านและควบคุมบัญชีทะเบียนสินค้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญ ในการให้บริการในการค้า ขายของหน้าร้าน
ดูแลร้าน และควบคุมบัญชีทะเบียนสินค้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานขาย ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1

5,840

ขั้นสูง
15,260
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเก็บและเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เก็บรวบรวม
และรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุคุรุภัณฑ์
ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส.2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญเกี่ยวกับงานการพัสดุ เช่น การจัดหา จัดซื้อ
ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย นําส่ง จัดทําทะเบียนพัสดุ
คุรุภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน
รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส.3

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ เช่น จัดหา จัดซื้อ
ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
ดําเนินการเรื่องการจัดซื้อและว่าจ้างซ่อมวพัสดุคุรุภัณฑ์
ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
พัสดุ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
พัสดุ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2106 พนักงานพัสดุ

๖๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

ขั้นสูง
18,190

1-2

7,100

22,220

2-3

7,940

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานพัสดุ

ระดับ
ส.4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญอย่างสูง หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการ
พัสดุ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา
จัดทําทะเบียน เบิกจ่าย ทํารายงาน ตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส.4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ในการ
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานใหม่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุม
ตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใด
ด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานพัสดุ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

3

9,700

ขั้นสูง
31,420

33,540

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส.2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตรวจนับ เก็บรักษา
ตรวจสอบ พิสูจน์ รวมทั้งควบคุมการทําบัญชีรับ-จ่าย
แสตมป์สุรา ยาสูบ เครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศสินค้า
อื่นๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การตรวจนับ เก็บรักษา ตรวจสอบ พิสูจน์ รวมทั้ง
ควบคุมการทําบัญชีรับ-จ่ายแสตมป์สุรายาสูบ เครื่องดื่ม
เครื่องปรับอากาศ สินค้าอื่นๆ
2. บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตรวจนับ
แสตมป์ชั้น 1 ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
แสตมป์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
มาก ในการตรวจนับเก็บรักษา ตรวจสอบ พิสูจน์ รวมทั้ง
ควบคุมการทําบัญชีรับ-จ่ายแสตมป์สุรายาสูบ เครื่องดื่ม
เครื่องปรับอากาศ สินค้าอื่นๆ
2. บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตรวจนับ
แสตมป์ชั้น 1 ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
3. ให้คําปรึกษา และแนะนําขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน
แก่พนักงานตรวจนับแสตมป์ชั้น 1-2 และลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งพนักงานตรวจนับแสตมป์
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานแสตมป์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2107 พนักงานแสตมป์
ส.3

๖๔

2-3

7,940

ขั้นสูง
18,190

22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2108 พนักงานธุรการ

ระดับ
ส1

ส.2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท
และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและ
ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ
ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร
สิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
บันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์ม
ต่างๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คง
สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย เบิก
และเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการรับ ส่งลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่ง
หนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหา
หนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ
ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่ง
ใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ
เอกสารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คง
สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย เบิก
และเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส.3

พนักงานธุรการ
ส.4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และ
จัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและ
ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ
ง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อย
ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัส
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลตรวจทานการบันทึก
ข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสําเนา
หนังสือเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คง
สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย เบิก
และเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม
ประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุม
ตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใด
ด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานธุรการ

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ส.4/หน. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ในการ
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
ติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุม
ตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใด
ด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

๖๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 4
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
33,540

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2109 พนักงานธุรการการบิน

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทําบันทึกเกี่ยวกับผลงานและ
สถิติการบินของอากาศยานและชั่วโมงการบินของ
เครื่องบินและนักบินในกองบินเกษตร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การทําบันทึกเกี่ยวกับผลงานและสถิติการบินของอากาศ
ยานและชั่วโมงการบินของเครื่องบินและนักบินใน
กองบินเกษตร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรธุรกิจ
การบิน
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานธุรการการบิน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
5. ทั้งข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องได้รับ
ประกาศนียบัตรธุรกิจการบิน

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2110 พนักงานออกของ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
สั่งซื้อจากต่างประเทศและควบคุมดูแลการขนส่งให้วัสดุ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวถึงมือผู้ใช้ในสภาพเรียบร้อย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การรับวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศและ
ควบคุมดูแลการขนส่งให้วัสดุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวถึงมือผู้ใช้
ในสภาพเรียบร้อย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ออกของ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๖๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการพิมพ์ และเข้าเล่ม แบบแปลน
สิ่งก่อสร้างครุภณ
ั ฑ์แผนที่ต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาและ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การพิมพ์ และเข้าเล่ม แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
แผนที่ต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2111 พนักงานพิมพ์แบบ
ส3

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
งานสูงในการพิมพ์และเข้าเล่ม แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์แผนที่ต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุง
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
พิมพ์แบบ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
พิมพ์แบบ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์แบบ

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ส 3/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
พิมพ์แบบ
2. ควบคุมการพิมพ์แบบแปลนการก่อสร้างต่างๆ เพื่อ
การประกวดราคาสําหรับขายแบบแปลน ควบคุมการตัด
กระดาษ พิมพ์แบบการส่งกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์แบบ
การนับแบบ และการจัดประเภทแบบแปลนเข้าชุดและ
เก็บแบบแปลนต่างๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2112 พนักงานพิมพ์ออฟเซท

หน้าที่โดยย่อ
1. ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ เกี่ยวกับการเรียงตัวพิมพ์ ขีดเพ
ลด ทําแม่พิมพ์ ทําบล๊อกแม่พิมพ์ การพิมพ์แผนที่ พิมพ์
แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ ถ่ายรูปทางการพิมพ์ ล้าง
ฟิลม์ แต่งและประกอบเนกาตีฟ พิมพ์ภาพเส้นหรือภาพ
สกรีน เย็บเล่มทําปก เป็นต้น บํารุงรักษาแท่นพิมพ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ออฟเซท ระดับ 1
ชํานาญเกี่ยวกับงานพิมพ์ในขั้นตอนต่างๆ เช่น การนํา
แม่พิมพ์ประกอบแท่นพิมพ์ การปรับตําแหน่งแม่พิมพ์ให้ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ถูกต้อง การพิมพ์แผนที่ แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
ถ่ายรูปทางการพิมพ์ ล้างฟิล์ม การแต่งและประกอบเน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
กาตีฟ ผสมหมึกพิมพ์พิมพ์ภาพเส้นหรือภาพสกรีน พิมพ์ ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ภาพสีเดียวหรือภาพสอดสี เย็บเล่มทําปก เป็นต้น
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๗๒

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานพิมพ์ออฟเซท

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูง เกี่ยวกับงานพิมพ์ในขั้นตอนต่างๆ เช่น การ
นําแม่พิมพ์ประกอบแท่นพิมพ์ การปรับตําแหน่งแม่พิมพ์
ให้ถูกต้อง การพิมพ์แผนที่ แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
ถ่ายรูปทางการพิมพ์ ล้างฟิล์ม การแต่งและประกอบเน
กาตีฟ ผสมหมึกพิมพ์พิมพ์ภาพเส้นหรือภาพสกรีน พิมพ์
ภาพสีเดียวหรือภาพสอดสี เย็บเล่มทําปก เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
พิมพ์ออฟเซท ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2113 พนักงานพิมพ์

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย เช่น พิมพ์
หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คําสั่ง
แบบฟอร์ม เป็นต้น
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้
อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้น(ม.3) หรือ
เทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ความสามารถในการ
พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คํา หรือ
พิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40
คํา

ส.2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้
อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์
เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องประมวลผลคํา เป็น
ต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
พิมพ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ําว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
3.1 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35
คํา และสําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25
คําหรือในอัตราความเร็วสําหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาที
ละ 25 คํา หรือ
3.2 กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ดีด
ภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา และสําหรับ
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คําหรือ ในอัตรา
ความเร็วสําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40
คํา และสําหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คํา

๗๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานพิมพ์

ระดับ
ส.3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทานความถูกต้องของ
หนังสือ
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้
อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์
เอกสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์
3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทดี่ ํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
5. ทั้งข้อ 1 - ข้อ 4 ต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ
50 คํา กรณีพิมพ์ดว้ ยเครื่องคอมพิวเตอร์
ต้องไม่น้อยกว่า 55 คํา

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานพิมพ์

ระดับ
ส.4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีด
และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือ
เป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง หรือเป็นงานที่มี
ความสําคัญมาก โดยต้องสามารถจัดรูปแบบ วรรคตอน
ได้อย่างถูกต้องและปราณีต เช่น พิมพ์ตามคําบอกหรือ
คําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่างกฎหมาย พิมพ์รายงาน
พิมพ์เอกสารทางวิชาการ พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ
แผนภูมิ เป็นต้น
2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา
3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้
อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์
เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ใน
การพิมพ์
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 และได้รับค่าจ้าง
ในอัตราค่าจ้างขัน้ สูงของตําแหน่งแล้วโดยผ่าน
การประเมินตามที่ส่วนราชการกําหนด

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
2-3
22,250 29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2114 พนักงานลิขิต

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการเขียนประกาศนียบัตร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศทหาร ตํารวจ และ
อาสารักษาดินแดน สัญญาบัตรสมณศักดิ์ พระราชสาส์น
ตราตั้ง ถอดถอนทูตหรือกงสุลและอื่น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการเขียนประกาศนียบัตร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศทหาร ตํารวจ และ
อาสารักษาดินแดน สัญญาบัตรสมณศักดิ์ พระราชสาส์น
ตราตั้ง ถอดถอนทูตหรือกงสุลและอื่น ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
2. เขียนหนังสือบรรจงตามแบบของอาลักษณ์
ได้ และมีลายมือสวยงาม
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานลิขิต ระดับ 1 และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
5. ทั้งข้อ 2 - ข้อ 4 ต้องมีลายมือสวยงาม

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

2.2 สายงานด้านข้อมูล สถิติ วิจัยและการศึกษา
รหัส

ตําแหน่ง

2201 พนักงานรหัส

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการลงรหัสข้อมูลการเกิด
การตาย เพื่อนําไปประเมินผล โดยเครื่องจักรกลสถิติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการลงรหัสข้อมูลการเกิด การตาย เพื่อนําไป
ประเมินผล โดยครื่องจักรกลสถิติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานรหัส ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2202

ตําแหน่ง

พนักงานจัดทําข้อมูล
ประมวลผล

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานการจัดทําข้อมูล
ประมวลผล เช่น เจาะบัตรด้วยเครื่องเจาะบัตรตัวเลข
เพื่อใช้กับเครื่องจักรทําสถิติและทําการบัญชีตลอดจน
เพื่อเข้าบัตรสารบรรณต่างๆ บํารุงรักษา และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง
และความแน่นอนของแบบกรอกข้อมูลหรือแบบสํารวจ
ในงานวิจัยแปลงข้อมูลเป็นเลขรหัสคัดลอกข้อมูล หรือ
เลขรหัสเพื่อการประมวลข้อมูลด้วยเครื่องจักร
ปฏิบัติงานด้านเขียนคําสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลการ
ทํางานที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญเกี่ยวกับงานการจัดทําข้อมูลประมวลผล เช่น
เจาะบัตรด้วยเครื่องเจาะบัตรตัวเลข เพื่อใช้กับ
เครื่องจักรทําสถิติและทําการบัญชี ตลอดจนเพื่อเข้าบัตร
สารบรรณต่างๆบํารุงรักษา และแก้ไข ข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง และความ
แน่นอนของแบบกรอกข้อมูลหรือแบบสํารวจในงานวิจัย
แปลงข้อมูลเป็นเลขรหัสคัดลอกข้อมูล หรือเลขรหัสเพื่อ
การประมวลข้อมูลด้วยเครื่องจักร ปฏิบัติงานด้านเขียน
คําสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลการทํางานที่ค่อนข้างยาก
ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
จัดทําข้อมูลประมวลผลระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานจัดทําข้อมูล
ประมวลผล

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญมากเกี่ยวกับงานการจัดทําข้อมูลประมวลผล เช่น
เจาะบัตรด้วยเครื่องเจาะบัตรตัวเลขเพื่อใช้กับเครื่องจักร
ทําสถิติและทําการบัญชี ตลอดจนเพื่อเข้าบัตรสารบรรณ
ต่างๆ บํารุงรักษา และแก้ไข ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง และความแน่นอนของ
แบบกรอกข้อมูลหรือแบบสํารวจในงานวิจัยแปลงข้อมูล
เป็นเลขรหัสคัดลอกข้อมูล หรือเลขรหัสเพื่อการประมวล
ข้อมูลด้วยเครื่องจักร ปฏิบัติงานด้านเขียนคําสั่งให้
เครื่องจักรประมวลผลการทํางานที่ค่อนข้างยาก ภายใต้
การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๘๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานจัดทําข้อมูลประมวลผล
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2203 พนักงานประเมินผล

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการรวบรวมข้อมูลและรายงาน
ต่างๆ ที่หน่วยงานย่อยส่งมาตรวจสอบรายการเกี่ยวกับ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่นงานอนามัยแม่
และเด็ก งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน งาน
อนามัยวัยทํางาน และงานอนามัยผู้สูงอายุ เป็นต้น
จัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย ทําหน้าที่
สัมภาษณ์ในงานวิจัยสนาม รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัย
และประเมินผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
2. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การรวบรวมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่หน่วยงานย่อยส่ง
มาตรวจสอบรายการเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย เช่น งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยเด็ก
วัยเรียนและเยาวชน งานอนามัยวัยทํางาน และงาน
อนามัยผู้สูงอายุ เป็นต้น จัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อการ
ศึกษาวิจัย ทําหน้าที่สัมภาษณ์ในงานวิจัยสนาม รวบรวม
และเผยแพร่งานวิจัยและประเมินผลงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๘๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ประเมินผล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2204 พนักงานสถิติ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการเก็บ คัดลอก บันทึก
รวบรวมข้อมูล สถิติบรรณาธิกรณ์ ลงรหัส คัดลอก
จําลอง เขียนแผนที่ เก็บรักษา รับ-ส่งแบบข้อมูล
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส.2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญเกี่ยวกับการจัดทําสถิติต่างๆ เช่น การเก็บ
คัดลอก บันทึก รวบรวมข้อมูลสถิติ บรรณาธิกรณ์ ลง
รหัส จําแนกหมวดหมู่แบบสอบถามและแบบรายงาน
รวบรวมหลักฐาน คัดเลือก จําลอง เขียนแผนที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๘๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานสถิติ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานสถิติ

ระดับ
ส.3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูงเกี่ยวกับงานการจัดทําสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สํารวจ เก็บ
รวบรวมข้อมูล หรือปฏิบัติงานทางด้านสถิติด้วยตนเอง
เช่น ตรวจการบรรณาธิกรณ์และการลงรหัสตามข้อสั่ง
ชี้แจงและการพิมพ์รายงาน ให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือพนักงานสถิติ ระดับ
7,940
2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส.4

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูงมากเกีย่ วกับงานการจัดทําสถิติ โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สํารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูล หรือปฏิบัติงานทางด้านสถิติด้วย
ตนเอง เช่น ตรวจการบรรณาธิกรณ์และการลงรหัสตาม
ข้อสั่งชี้แจงและการพิมพ์รายงาน ให้คําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานสถิติ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๘๓

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานทะเบียนตําบล ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2205 พนักงานทะเบียนตําบล

๘๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2206 พนักงานสํารวจ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการสํารวจข้อมูลในหัวข้อ
ต่างๆ เช่น สภาพการจราจรในท้องถนน กิจกรรมการ
ขนส่งทางน้ํา สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการครองชีพ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส.2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
เกี่ยวกับการสํารวจข้อมูลในหัวข้อต่างๆ เช่น สภาพ
การจราจรในท้องถนน กิจกรรมการขนส่งทางน้ํา สภาวะ
เศรษฐกิจ สภาวะการครองชีพ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานสํารวจ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๘๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานสํารวจ

ระดับ
ส.3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง
เกี่ยวกับการสํารวจข้อมูลในหัวข้อต่างๆ เช่น สภาพ
การจราจรในท้องถนน กิจกรรมการขนส่งทางน้ํา สภาวะ
เศรษฐกิจ สภาวะการครองชีพ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานสํารวจ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ส.4

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูงมากเกีย่ วกับการสํารวจข้อมูลในหัวข้อต่างๆ
เช่น สภาพการจราจรในท้องถนนกิจกรรมการขนส่งทาง
น้ํา สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการครองชีพ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานสํารวจ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๘๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ส.4/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุม รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานสํารวจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานสํารวจ

๘๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานสํารวจ ระดับ 4
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
33,540

รหัส

ตําแหน่ง

2207 พนักงานสมุทรศาสตร์

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการออก
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลทั้งภาคสนาม
และงานทดลองในห้องปฏิบัติการ ดูแลรักษาและเตรียม
ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ตัวอย่างและข้อมูลทั้งในภาคสนามและการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการออกปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลทั้งภาคสนามและงาน
ทดลองในห้องปฏิบัติการ ดูแลรักษาและเตรียมความ
พร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมตัวอย่าง
และข้อมูลทั้งในภาคสนามและการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
สมุทรศาสตร์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๘๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2208 พนักงานวิจัย

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้น ในการช่วยศึกษารวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรมตลอดจนความ
เป็นอยู่โดยทั่วไปของชุมชนแหล่งต่างๆ เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนนั้นๆ เพื่อนําผลวิจัยไปประกอบการพิจารณาใน
การแก้ไขปัญหาและการวางแผนดําเนินงานในด้านต่างๆ
เป็นต้น ช่วยนักวิจัยสังคมศาสตร์ระดับสูง ศึกษา ค้นคว้า
วิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการช่วยศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย เช่น สภาพเศรษฐกิจ
สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นอยู่
โดยทั่วไปของชุมชนแหล่งต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
และโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนั้นๆ
เพื่อนําผลวิจัยไปประกอบการพิจารณาในการแก้ไข
ปัญหาและการวางแผนดําเนินงานในด้านต่างๆ เป็นต้น
ช่วยนักวิจัยสังคมศาสตร์ระดับสูง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๘๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานวิจัย ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

2209 พนักงานการศึกษา

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ หลักสูตร แบบเรียน การเทียบ
ความรู้ การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา และการจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งได้แก่
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องใช้กําลังคนหลักสูตร
แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องใช้ด้านการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ เผยแพร่การศึกษา เช่น ออก
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทําวารสาร
หรือเอกสารต่างๆ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ หลักสูตร แบบเรียนการเทียบความรู้
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา และการจัดบริการส่งเสริม
การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งได้แก่ การ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องใช้กําลังคน หลักสูตร
แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องใช้ด้านการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ เผยแพร่การศึกษา เช่น ออก
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทําวารสาร
หรือเอกสารต่างๆ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
การศึกษา ระดับ 1ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๙๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานการศึกษา

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญอย่างสูงในการช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ หลักสูตรแบบเรียน การ
เทียบความรู้ การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา และการ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้อง
ใช้กําลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความต้อง
ใช้ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรม
และสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุโทรทัศน์
การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารต่างๆ เป็น
ต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๙๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการศึกษา ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2210 พนักงานห้องสมุด

ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการจัดหา ดูแล เก็บรักษาและ
ซ่อมแซมหนังสือดูแลรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ของ
ห้องสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมู่หนังสือและทํา
บัตรรายการหนังสือ แนะนําและให้บริการแก่ประชาชน
ในการใช้ห้องสมุด ให้บริการตอบคําถามต่างๆ เกี่ยวกับ
กิจการของห้องสมุด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การจัดหา ดูแล เก็บรักษาและซ่อมแซมหนังสือ ดูแล
รักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ของห้องสมุด ทําทะเบียน จัด
หมวดหมู่หนังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนํา
และให้บริการแก่ประชาชนในการใช้ห้องสมุด ให้บริการ
ตอบคําถามต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของห้องสมุด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานห้องสมุด ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง
ในการจัดหา ดูแลเก็บรักษาและซ่อมแซมหนังสือ ดูแล
รักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ของห้องสมุดทําทะเบียน จัด
หมวดหมู่หนังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนํา
และให้บริการแก่ประชาชนในการใช้ห้องสมุด ให้บริการ
ตอบคําถามต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของห้องสมุด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานห้องสมุด ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๙๒

2-3

7,940

ขั้นสูง
18,190

22,220

29,320

2.3 สายงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสอน และการแสดง
รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2301 พนักงานสื่อสาร

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสื่อสาร เช่น รับและส่ง
ข่าวโดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบต่างๆ เช่น โทร
เลข โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ โทรสําเนา เป็นต้น
รวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร
ช่วยตรวจสอบคัดเลือก และเรียบเรียงข่าว ช่วย
ตรวจสอบและเฝ้าฟังการใช้คลื่นความถี่วิทยุ ช่วยจัดทํา
ทะเบียนความถี่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
เกี่ยวกับงานสื่อสาร เช่น รับและส่งข่าวโดยการใช้
เครื่องมือสื่อสารในระบบต่างๆ เช่น โทรเลข โทรศัพท์
วิทยุ โทรพิมพ์ โทรสําเนา เป็นต้น รวบรวมข้อมูลและ
เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร ช่วยตรวจสอบ
คัดเลือก และเรียบเรียงข่าว ช่วยตรวจสอบและเฝ้าฟัง
การใช้คลื่นความถี่วิทยุ ช่วยจัดทําทะเบียนความถี่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๙๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
สื่อสาร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2302 พนักงานวิทยุ

หน้าที่โดยย่อ
1.ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุมดูแลสถานีวิทยุ
คมนาคม
2.ควบคุมการใช้วิทยุคมนาคมภายในพื้นที่ให้เป็น
ระเบียบใช้สําหรับติดต่อสื่อสารงานราชการในด้าน
ประสานงานการบิน ออกตรวจปราบปรามงานด้านไฟ
ป่า หรือใช้ประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน
3.ปฏิบัติงานด้านวิทยุสื่อสาร
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การควบคุมดูแลสถานีวิทยุคมนาคม
2.ควบคุมการใช้วิทยุคมนาคมภายในพื้นที่ให้เป็น
ระเบียบใช้สําหรับติดต่อสื่อสารงานราชการในด้าน
ประสานงานการบิน ออกตรวจปราบปรามงานด้านไฟ
ป่า หรือใช้ประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน
3.ปฏิบัติงานด้านวิทยุสื่อสาร
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๙๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานวิทยุ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2303

พนักงานกระจายเสียงภาษา
ท้องถิ่น

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเป็นผู้ประกาศภาษาท้องถิ่น
(เช่น ภาษาคําเมืองหรือภาษาชนเผ่า) เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายหลักของกรม
ประชาสัมพันธ์และนโยบายรัฐบาล
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการเป็นผู้ประกาศภาษาท้องถิ่น (เช่น ภาษา
คําเมือง หรือภาษาชนเผ่า) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายหลักของกรม
ประชาสัมพันธ์และนโยบายรัฐบาล
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๙๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
1
5,840
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
กระจายเสียงภาษาท้องถิ่นระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั ิงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2304

ตําแหน่ง

พนักงานกระจายเสียง
ภาษาต่างประเทศ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการกระจายเสียง โดย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
อ่านข่าว ประกาศ บทความ สปอต บรรยายข้อความ
สารคดีภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ เป็นผู้บรรยาย
ในการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ เป็นพิธีกรหรือผู้
สัมภาษณ์ในรายการต่างๆ จัดทําคําประกาศ บทเชื่อม
รายการ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านกระจายเสียงให้เป็นไป
ตามผังรายการที่กําหนด จัดทํารายงานการกระจาย
เสียง ติดต่อรับฟังและประมวลความคิดเห็นหรือคําติชม
จากผู้ฟัง เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญเกี่ยวกับการกระจายเสียง โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น อ่านข่าว
ประกาศ บทความ สปอต บรรยายข้อความ สารคดี
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายในการ
ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ เป็นพิธีกรหรือผู้สัมภาษณ์ใน
รายการต่างๆ จัดทําคําประกาศ บทเชื่อมรายการ
ตลอดจนปฏิบัติงานด้านกระจายเสียงให้เป็นไปตามผัง
รายการที่กําหนดจัดทํารายงานการกระจายเสียง ติดต่อ
รับฟังและประมวลความคิดเห็นหรือคําติชมจากผู้ฟัง
เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานกระจายเสียง
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๙๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2305 พนักงานหนังสือพิมพ์จีน

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการลงทะเบียน ทําดรรชนี และ
จัดหมวดหมู่วารสารและหนังสือพิมพ์จีน ติดตาม เก็บ
รวบรวมและเข้าเล่มวารสารและหนังสือพิมพ์จีน
ให้บริการด้านวารสารและหนังสือพิมพ์จีน แปลเอกสาร
ภาษาจีน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
ในการลงทะเบียน ทําดรรชนี และจัดหมวดหมู่วารสาร
และหนังสือพิมพ์จีน ติดตาม เก็บรวบรวมและเข้าเล่ม
วารสารและหนังสือพิมพ์จีน ให้บริการด้านวารสารและ
หนังสือพิมพ์จีน แปลเอกสารภาษาจีน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๙๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าและ
มีความรู้ความสามารถในการอ่านและ
แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย ตลอดจน
สามารถพูดภาษาจีนกลาง และจีนแต้จิ๋วได้
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานหนังสือพิมพ์จีน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2306 พนักงานฉายภาพยนตร์

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการฉายภาพยนตร์ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องฉายภาพยนตร์
ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การฉายภาพยนตร์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ของเครื่องฉายภาพยนตร์ ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่อง
ดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานฉายภาพยนต์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั ิงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๙๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2307 พนักงานขยายเสียง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการใช้และควบคุมเครื่องขยาย
เสียงและเครื่องบันทึกเสียง เครื่องลงคะแนนเสียง ดูแล
บํารุงรักษาตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การใช้และควบคุมเครื่องขยายเสียงและเครื่อง
บันทึกเสียง เครื่องลงคะแนนเสียง ดูแลบํารุงรักษา
ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่อง
ดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานขยายเสียง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๙๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2308 พนักงานนําชม

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการนําผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชมและบรรยายเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักพระราชวัง เช่น
พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสนดาราม
พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอภิเศกดุสิตและ
พระราชวังบางปะอิน ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการนําผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ชมและบรรยายเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สํานักพระราชวัง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี
รัตนศาสนดารามพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่ง
อภิเศกดุสิต และพระราชวังบางปะอิน ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส 2/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
นําชม ตลอดจนทําหน้าที่หัวหน้าพนักงานนําชม นําผู้มี
เกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชมและบรรยาย
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
นําชม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2-3

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
นําชม ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2-3

7,940

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

2309 พนักงานแปล

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการแปลหนังสือ
ต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือแปลหนังสือไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ สามารถแปลภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทยได้ หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญสูงในการแปลหนังสือต่างประเทศเป็น
ภาษาไทยหรือแปลหนังสือไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานแปล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้
ความชํานาญในการแปลเอกสารเป็นอย่างดี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีความรู้ความ
ชํานาญในการแปลเอกสารเป็นอย่างดี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และมีความรู้
ความชํานาญในการแปลเอกสารเป็นอย่างดี

๑๐๑

กลุ่มค่าจ้าง
1

2-3

ขั้นต่ํา
5,840

7,940

ขั้นสูง
18,190

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2310 พนักงานแปลอักษรโบราณ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการแปลอักษรโบราณ เช่น
ปริวรรตอักษรโบราณ ให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน นํา
ไมโครฟิล์มภาษาล้านนาไปอัดสําเนาที่สํานักหอสมุด
กลับมาให้บริการให้แก่พระภิกษุ สามเณร อาจารย์และ
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ สามารถอ่าน เขียน พูด และ
แปลภาษาไทยเหนือ ภาษาบาลีและภาษา
โบราณเป็นภาษาไทยปัจจุบันได้ โดยมี
ประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญเกี่ยวกับการปริวรรตอักษรโบราณ ให้เป็น
ภาษาไทยปัจจุบัน นําไมโครฟิล์มภาษาล้านนาไปอัด
สําเนาที่สํานักหอสมุด กลับมาให้บริการให้แก่พระภิกษุ
สามเณรอาจารย์และนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
แปลอักษรโบราณ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีและมีความรู้ความชํานาญในการแปล
อักษรโบราณเป็นอย่างดี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีความรู้ความ
ชํานาญในการแปลอักษรโบราณเป็นอย่างดี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๐๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2311 ล่ามภาษาต่างประเทศ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะล่ามการแปลภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทย หรือแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาชาวเขา เวียดนาม เขมร
มลายู
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส2

1. ปฏิบัติงานในฐานะล่าม ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญในการแปลภาษา
ต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาชาวเขา เวียดนาม เขมร
มลายู
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญ
งานในหน้าที่ สามารถแปลภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทยได้ โดยมีประสบการณ์ด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งล่าม
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2312 ล่ามภาษาจีน

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานชั้นต้น เกี่ยวกับงานล่าม ในการแปลภาษา 1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
จีนเป็นภาษาไทย
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฎิบัติงานในฐานะล่าม ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญในการแปลเอกสาร เช่น
หนังสือราชการ ข่าว บทความจากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในราชการ
ตรวจข่าว บทความ ทัศนคติ และความคิดเห็นที่มีต่อ
รัฐบาล นโยบายและหน่วยราชการอื่น ซึ่งตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์จีนแล้วแปลเป็นภาษาไทยเพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นและทําหน้าที่ล่ามในโอกาส
ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐๔

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งล่ามภาษาจีน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2313 ครูสอนดนตรี

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสอนดนตรีให้นักดนตรีหรือ
สอนการร้องเพลงให้แก่นักร้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการสอนดนตรีให้นักดนตรีหรือสอนการร้อง
เพลงให้แก่นักร้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งครูสอนดนตรี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๑๐๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2314 ครูสอนศิลปพื้นเมือง

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสอนและถ่ายทอดศิลปะ
พื้นเมือง เช่น นาฏศิลป์พื้นเมือง ดนตรีพื้นเมือง ขับร้อง
พื้นเมือง
2. ควบคุมการฝึกซ้อม และกํากับการจัดแสดงศิลปะ
พื้นเมือง
3. จัดทําสื่อการเรียน การสอน เก็บรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือ การเรียนการสอน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการสอนและถ่ายทอดศิลปะพื้นเมือง เช่น
นาฏศิลป์พื้นเมือง ดนตรีพื้นเมือง ขับร้องพื้นเมือง
2. ควบคุมการฝึกซ้อม และกํากับการจัดแสดงศิลปะ
พื้นเมือง
3. จัดทําสื่อการเรียน การสอน เก็บรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือ การเรียนการสอน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งครูสอน
ศิลปพื้นเมือง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานการสอนภาษาจีนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ความชํานาญในการสอน อ่าน พูด เขียน เรียงความ
สนทนาโต้ตอบเป็นภาษาจีนกลางและแต้จิ๋ว รวมทั้ง
จัดทําสื่อการเรียนการสอน เก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
การเรียนการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความ
ชํานาญในด้านภาษาจีน สามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่นักเรียนได้ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และ
ความชํานาญด้านภาษาจีน สามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่นักเรียนได้และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีพื้น
ความรู้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานการสอนภาษาจีนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการสอน อ่าน พูด
เขียน เรียงความ สนทนาโต้ตอบเป็นภาษาจีนกลางและ
แต้จิ๋ว รวมทั้งจัดทําสื่อการเรียนการสอน เก็บรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งครูสอนครูสอนภาษาจีน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2315 ครูสอนภาษาจีน

๑๐๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

2316 ครูสอนชาวเขา

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการให้การศึกษาวิชาความรู้
พื้นฐานสามัญแก่ชาวเขารับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน
การสอน การประสานงานด้านการศึกษากับหน่วยงาน
ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าและได้รับใบ
1
5,840
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรครูสอนชาวเขาของ
ส่วนราชการหรือหลักสูตรครูสอนชาวเขาของส่วนราชการ
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนชาวเขา
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญและ
ประสบการณ์ในการให้การศึกษาวิชาความรู้พื้นฐาน
สามัญแก่ชาวเขา รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การประสานงานด้านการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งครูสอนชาวเขา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๐๘

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2317 ครูพี่เลี้ยง

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย ให้
คําปรึกษาแนะนําและความรู้ต่างๆ กับผู้ปกครอง ตรวจ
สุขภาพอนามัยเด็กประจําวัน ได้แก่ ชั่งน้ําหนัก วัด
ส่วนสูง สังเกตสุขภาพและพัฒนาการประจําวัน
วางแผนงานและจัดกิจกรรมการพัฒนาการเด็ก
จัดระบบการฝึกระเบียบวินัยเด็ก บันทึกข้อมูลในแฟ้ม
ประจําตัวเด็ก พร้อมลงรายงานในสมุดประจําตัวแจ้ง
ผู้ปกครองสํารวจการเบิกจ่ายอุปกรณ์ประจําตัวเด็ก
รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยของสถานที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ทักษะประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการเลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย ให้คําปรึกษาแนะนํา
และความรู้ต่างๆ กับผู้ปกครองตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก
ประจําวัน ได้แก่ ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง สังเกตสุขภาพและ
พัฒนาการประจําวัน วางแผนงานและจัดกิจกรรมการ
พัฒนาการเด็ก จัดระบบการฝึกระเบียบวินัยเด็ก บันทึก
ข้อมูลในแฟ้มประจําตัวเด็กพร้อมลงรายงานในสมุด
ประจําตัวแจ้งผู้ปกครอง สํารวจการเบิกจ่ายอุปกรณ์
ประจําตัวเด็ก รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัย
ของสถานที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2318 พี่เลี้ยง

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเลี้ยง ดูแลทารกและเด็กวัย
ก่อนเข้าเรียนตามคําแนะนําของพยาบาล หรือดูแลคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้รับการสงเคราะห์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การเลี้ยง ดูแลทารกและเด็กวัยก่อนเข้าเรียนตาม
คําแนะนําของพยาบาล หรือดูแลคนพิการผู้ด้อยโอกาส
คนชรา ผู้รับการสงเคราะห์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพี่เลี้ยง ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

๑๑๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการเป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม จัดการ
เรียนการสอน สอนด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม และได้รับวุฒิ
ทางศาสนาอิสลามไม่ต่ํากว่าชั้นปีที่ 7 (มุดาวัชชีเตาะฮ์)
ตามหลักสูตรศาสนาอิสลาม และได้รับวุฒิทางสายสามัญ
ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน และการถ่ายทอดวิชาการและหรือ
วิชาชีพได้
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
ทางศาสนาอิสลาม และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการเป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม จัดการ
เรียนการสอน สอนด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
ครูสอนศาสนาอิสลาม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2319 ครูสอนศาสนาอิสลาม

๑๑๑

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
6,470

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2320 ผู้ชํานาญการอิสลาม

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในการจัดทําหลักสูตร
หนังสือเรียน และสื่อการเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชา
อิสลามศึกษาทั้งในโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษา
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตรวจตราการใช้
ตําราของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นิเทศการ
สอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนทุกสังกัด เป็น
เจ้าหน้าที่ออกข้อสอบวิชาอิสลามศึกษาทั้งภาษาไทย
ภาษามลายูและภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม เป็นวิทยากรในการอบรมครูสอนอิสลาม
ศึกษาทุกระดับ เพื่อปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น
1.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญอย่างสูงในการจัดทําหลักสูตร หนังสือเรียน และ
สื่อการเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาอิสลามศึกษาทั้งใน
โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ตรวจตราการใช้ตําราของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามนิเทศการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนทุกสังกัด เป็นเจ้าหน้าที่ออกข้อสอบ
วิชาอิสลามศึกษาทั้งภาษาไทย ภาษามลายูและภาษา
อาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็น
วิทยากรในการอบรมครูสอนอิสลามศึกษาทุกระดับ เพื่อ
ปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับ
ปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม ซึ่งสานักงาน
ก.พ. ได้พิจารณารับรองแล้วว่าเป็นปริญญา
ที่อาจบรรจุได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการอิสลาม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

2321 นักร้อง

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการศึกษาและฝึกซ้อมการ
ขับร้องเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักร้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญเกี่ยวกับการศึกษาและฝึกซ้อมการขับร้องเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการเป็นนักร้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งนักร้อง
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๑๑๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2322 นักดนตรี

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเล่นดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่ง
หรือหลายชนิดได้เป็นอย่างดี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการเล่นดนตรีชนิดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดได้
เป็นอย่างดี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนักดนตรี ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

๑๑๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการแสดงละครและโขน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการแสดงละครและโขน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนาฏศิลปิน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

2323 นาฏศิลปิน

๑๑๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการให้การศึกษาวิชาความรู้
พื้นฐานสามัญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน การสอน
การประสานงานด้านการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญและ
ประสบการณ์ในการให้การศึกษาวิชาความรู้พื้นฐาน
สามัญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน การสอนการ
ประสานงานด้านการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส3

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญและ
ประสบการณ์อย่างสูงในการให้การศึกษาวิชาความรู้
พื้นฐานสามัญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน การสอน
การประสานงานด้านการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2324 ครูช่วยสอน

๑๑๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
1
5,840
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งครูช่วย
สอน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งครูช่วย
สอน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
18,190

22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการสาธิต แนะแนว จัด
กิจกรรมกลุ่มสอนวิชาชีพต่างๆ เช่น การทําอาหาร การ
ช่าง งานฝีมือ งานศิลปะ หัตถกรรมรวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการสาธิต แนะแนว จัดกิจกรรม
กลุ่มสอนวิชาชีพต่างๆ เช่น การทําอาหาร การช่าง งาน
ฝีมือ งานศิลปะ หัตถกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์งาน
หรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2325 ผู้สอนวิชาชีพ

ส3

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญและ
ประสบการณ์อย่างสูงเกี่ยวกับการสาธิต แนะแนว จัด
กิจกรรมกลุ่มสอนวิชาชีพต่างๆ เช่น การทําอาหารการ
ช่าง งานฝีมือ งานศิลปะ หัตถกรรม รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
1
5,840
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งครูสอน
วิชาชีพ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งครูสอน
วิชาชีพ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
18,190

22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2326 ผู้สอนการถนอมอาหาร

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสอนและสาธิตการแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์ สูตรอาหาร
ผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําและ
ให้ข้อมูลแก่องค์กร กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญและ
ประสบการณ์ ในการสอนและสาธิตการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภณ
ั ฑ์ สูตรอาหารผลผลิต
ทางการเกษตร รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําและให้ข้อมูล
แก่องค์กรกลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้สอนการถนอมอาหาร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๑๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2327 ผู้สอนคนพิการ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการสาธิต แนะแนว จัด
กิจกรรมกลุ่มสอนวิชาชีพต่างๆ แก่คนพิการ เช่น การ
ทําอาหาร การช่าง งานฝีมือ งานศิลปะหัตถกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการสาธิต แนะแนว จัดกิจกรรม
กลุ่มสอนวิชาชีพต่างๆ แก่คนพิการ เช่น การทําอาหาร
การช่าง งานฝีมอื งานศิลปะ หัตถกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้สอนคนพิการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๑๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

2.4 สายงานด้านการสาธารณสุข
รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2401 พนักงานช่วยการพยาบาล

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
ในการให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน และงานอื่นที่เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลภายใต้การควบคุมของแพทย์และ
พยาบาล
2. ดูแล ทําความสะอาดและบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้การพยาบาล
ขั้นพื้นฐาน และงานอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล
2. ดูแล ทําความสะอาดและบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

2402

ตําแหน่ง

พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์
และพยาบาล

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
ในการตรวจรักษาพยาบาล เช่น เรียกคนไข้พบแพทย์
เตรียมถุงมือ เครื่องมือ เครื่องใช้นึ่งอุปกรณ์และ
เครื่องมือ ฯลฯ ช่วยแพทย์และพยาบาลในการตรวจโรค
เช่น วัดน้ําหนัก ความสูง อุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิต
ช่วยในการปฐมพยาบาล ทําแผล เช็ดตัวคนไข้
ช่วยเหลือในการตรวจพิสูจน์ศพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการตรวจรักษาพยาบาล
เช่น เรียกคนไข้พบแพทย์ เตรียมถุงมือ เครื่องมือ
เครื่องใช้ นึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือ ฯลฯ ช่วยแพทย์และ
พยาบาลในการตรวจโรค เช่น วัดน้ําหนัก ความสูง
อุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิต ช่วยในการปฐมพยาบาล
ทําแผล เช็ดตัวคนไข้ ช่วยเหลือในการตรวจพิสูจน์ศพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานผู้
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๒๑

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2403 พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่น
ช่วยพลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร น้ําและยาให้
ผู้ป่วย ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ประจําวัน
ภายในหน่วยงานให้ครบถ้วน และเพียงพอพร้อมใช้
ตลอดเวลาดูแลทําความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะ ตู้
แก้วน้ํา เครื่องนอน เสื้อผ้าคนไข้และสิ่งแวดล้อม
ใกล้เคียงให้สะอาดต่อการปฏิบัติงาน ช่วยจัดเตรียม
อุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจและการ
รักษาพยาบาลประจําวัน เช่น การเจาะปอด สวน
อุจจาระ วัดไข้ วัดความดันโลหิต เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิก
ตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร น้ําและยาให้ผู้ป่วย ตรวจ
นับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ประจําวัน ภายใน
หน่วยงานให้ครบถ้วน และเพียงพอพร้อมใช้ตลอดเวลา
ดูแลทําความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะ ตู้ แก้วน้ํา เครื่อง
นอน เสื้อผ้าคนไข้และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงให้สะอาดต่อ
การปฏิบัติงาน ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเกี่ยวกับ
การตรวจและการรักษาพยาบาลประจําวัน เช่น การ
เจาะปอด สวนอุจจาระ วัดไข้ วัดความดันโลหิต เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วย
เหลือคนไข้) ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบตั ิงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2404 ผู้ช่วยพยาบาล

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการให้บริการทางการ
พยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วยทางร่างกายหรือจิต ตาม
แผนการพยาบาลที่กําหนดไว้ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นจัดเตรียมเก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่
ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอสังเกตอาการและศึกษา
สาเหตุอาการผู้ป่วย เพื่อดําเนินการพยาบาลและการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ให้การพยาบาลและ
ให้ยาทางปาก ตามที่ได้รับมอบหมาย ชําระร่างกาย
ป้อนอาหารและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่า จัดทําความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย
ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่
ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยบันทึกอุปสรรคปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและรายงานอาการผู้ปว่ ย หรือปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัตงิ านด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยพยาบาล

ระดับ
ส.2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญเกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูล
ฐานแก่ผู้ป่วยทางร่างกายหรือจิต ตามแผนการพยาบาล
ที่กําหนดไว้ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง เช่น ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม
เก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
อยู่เสมอ สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วย
เพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยให้การพยาบาลและให้ยาทาง
ปาก ตามที่ได้รับมอบหมาย ชําระร่างกาย ป้อนอาหาร
และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
จัดทําความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย
และญาติผู้ป่วย บันทึกอุปสรรคปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและรายงานอาการผู้ปว่ ย หรือปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
1

ขั้นต่ํา
5,840

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยพยาบาล

ระดับ
ส.3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญสูง เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้น
มูลฐานแก่ผู้ป่วยทางร่างกายหรือจิต ตามแผนการ
พยาบาลที่กําหนดไว้ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จัดเตรียมเก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้อยู่เสมอ สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการ
ผู้ป่วย เพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยให้การพยาบาลและให้ยาทาง
ปาก ตามที่ได้รับมอบหมาย ชําระร่างกาย ป้อนอาหาร
และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
จัดทําความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย
และญาติผู้ป่วย บันทึกอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติงาน
และรายงานอาการผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยพยาบาล

ระดับ
ส.4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูงมากเกีย่ วกับการให้บริการทางการพยาบาล
ขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วยทางร่างกายหรือจิต ตามแผนการ
พยาบาลที่กําหนดไว้ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จัดเตรียมเก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้อยู่เสมอ สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการ
ผู้ป่วย เพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยให้การพยาบาลและให้ยาทาง
ปาก ตามที่ได้รับมอบหมาย ชําระร่างกาย ป้อนอาหาร
และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
จัดทําความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย
และญาติผู้ป่วย บันทึกอุปสรรคปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและรายงานอาการผู้ปว่ ย หรือปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้การพยาบาล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส.2
2405 พยาบาล

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานการพยาบาล เช่น ให้
การพยาบาลผู้ป่วยตามแผนการรักษา และแผนการ
พยาบาล สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการของ
ผู้ป่วย รายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ให้การปฐม
พยาบาลชําระร่างกาย ป้อนอาหาร ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วย จัดเตรียม เก็บ รักษาอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ทุก
ชนิด ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญเกี่ยวกับงานการพยาบาล เช่น ให้การพยาบาล
ผู้ป่วยตามแผนการรักษา และแผนการพยาบาล สังเกต
อาการและศึกษาสาเหตุอาการของผู้ป่วย รายงานการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาล ชําระ
ร่างกาย ป้อนอาหาร ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเตรียม
เก็บ รักษา อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพยาบาล
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่ น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พยาบาล

ระดับ
ส.3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพยาบาล เช่น ให้การ
พยาบาลผู้ป่วยตามแผนการรักษา และแผนการ
พยาบาล สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการของ
ผู้ป่วย รายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ให้การปฐม
พยาบาล ชําระร่างกาย ป้อนอาหารให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วย จัดเตรียม เก็บ รักษา อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ทุก
ชนิด ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพยาบาล ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
29,320

ส.4

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญอย่างสูงมากเกี่ยวกับงานการพยาบาล เช่น ให้
การพยาบาลผู้ป่วยตามแผนการรักษา และแผนการ
พยาบาล สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการของ
ผู้ป่วย รายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ให้การปฐม
พยาบาล ชําระร่างกาย ป้อนอาหารให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วย จัดเตรียม เก็บ รักษา อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ทุก
ชนิด ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพยาบาล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 12 ปี
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

31,420

๑๒๘

3

9,700

รหัส

ตําแหน่ง

2406 ผู้ช่วยทันตแพทย์

ระดับ
ส1

ส.2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ เช่น รับ
บัตรผู้ป่วย เรียกผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ ลงบันทึกและ
ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการในขณะ
บําบัดรักษาผู้ป่วย เช่น ส่งเครื่องมือ รับเครื่องมือ ทํา
สถิติการรักษาพยาบาล ให้คําแนะนําผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพของช่องปากและฟัน บํารุงรักษา จัดเก็บ
เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ด้านทันตกรรม เป็นต้น ให้
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ซึ่งต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์และความชํานาญ เช่น รับบัตรผู้ป่วย
เรียกผู้ป่วย เข้ารับการตรวจ ลงบันทึกและติดต่อนัด
หมายผู้ป่วย ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการในขณะ
บําบัดรักษาผู้ป่วย เช่น ส่งเครื่องมือ รับเครื่องมือ ทํา
สถิติการรักษาพยาบาล ให้คําแนะนําผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพของช่องปากและฟัน บํารุงรักษา จัดเก็บ
เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ด้านทันตกรรม เป็นต้น ให้
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ระดับ
ส.3

ส.4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์และความชํานาญอย่างมาก เช่น รับบัตร
ผู้ป่วย เรียกผู้ป่วย เข้ารับการตรวจ ลงบันทึกและติดต่อ
นัดหมายผู้ป่วย ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการในขณะ
บําบัดรักษาผู้ป่วย เช่น ส่งเครื่องมือ รับเครื่องมือ ทํา
สถิติการรักษาพยาบาลให้คําแนะนําผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพของช่องปากและฟัน บํารุงรักษาจัดเก็บ
เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ด้านทันตกรรม เป็นต้น ให้
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์ และความชํานาญอย่างสูงมาก เช่น รับ
บัตรผู้ป่วย เรียกผู้ป่วย เข้ารับการตรวจลงบันทึกและ
ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการในขณะ
บําบัดรักษาผู้ป่วย เช่น ส่งเครื่องมือ รับเครื่องมือ ทํา
สถิติการรักษาพยาบาลให้คําแนะนําผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพของช่องปากและฟัน บํารุงรักษาจัดเก็บ
เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ด้านทันตกรรม เป็นต้น ให้
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3

9,700

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

2407 ผู้ช่วยเภสัชกร

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยเภสัชกร โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัด จ่าย
และจําหน่ายยาให้กับคนไข้ จัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการผสมและปรุงยา ช่วยเภสัชกรผสมและ
ปรุงยาดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
จัดหา จัดซื้อ และเบิกยาจากต้นสังกัด ตรวจรับยา
ตรวจสอบเกี่ยวกับการหมดอายุของยาในสต๊อก จัดทํา
บัญชี และทะเบียนการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ
ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภัณฑ์ในสต๊อกว่าถูกต้องตรง
กับจํานวนในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจ่ายหรือไม่
จัดทําสถิติผลงานและรายงานประจําเดือน ประจําปี
ของหน่วยงานเภสัชกรรมที่สังกัด เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยเภสัชกร

ระดับ
ส.2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเภสัชกรที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์และความชํานาญ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัด จ่ายและจําหน่าย
ยาให้กับคนไข้ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ผสมและปรุงยา ช่วยเภสัชกรผสมและปรุงยา
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการจัดหา
จัดซื้อ และเบิกยาจากต้นสังกัด ตรวจรับยา ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการหมดอายุของยาในสต๊อก จัดทําบัญชี และ
ทะเบียนการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ตรวจสอบ
จํานวนยาและเวชภัณฑ์ในสต๊อกว่าถูกต้องตรงกับ
จํานวนในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจ่ายหรือไม่ จัดทํา
สถิติผลงานและรายงานประจําเดือน ประจําปี ของ
หน่วยงานเภสัชกรรมที่สังกัด เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งผู้ชว่ ยเภสัช
1-2
กร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นต่ํา
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยเภสัชกร

ระดับ
ส.3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเภสัชกรที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์และความชํานาญสูง โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัด จ่ายและ
จําหน่ายยาให้กับคนไข้ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
ในการผสมและปรุงยา ช่วยเภสัชกรผสมและปรุงยา
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการจัดหา
จัดซื้อ และเบิกยาจากต้นสังกัด ตรวจรับยา ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการหมดอายุของยาในสต๊อก จัดทําบัญชี และ
ทะเบียนการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ตรวจสอบ
จํานวนยาและเวชภัณฑ์ในสต๊อกว่าถูกต้องตรงกับ
จํานวนในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจ่ายหรือไม่ จัดทํา
สถิติผลงานและรายงานประจําเดือน ประจําปี ของ
หน่วยงานเภสัชกรรมที่สังกัด เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยเภสัชกร

ระดับ
ส.4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเภสัชกรที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์และความชํานาญสูงมาก โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดจ่าย และ
จําหน่ายยาให้กับคนไข้ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การผสมและปรุงยา ช่วยเภสัชกรผสมและปรุงยา
ดําเนินการตามขัน้ ตอนหรือกระบวนการในการจัดหา
จัดซื้อ และเบิกยาจากต้นสังกัด ตรวจรับยาตรวจสอบ
เกี่ยวกับการหมดอายุของยาในสต๊อก จัดทําบัญชี และ
ทะเบียนการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตา่ งๆ ตรวจสอบ
จํานวนยาและเวชภัณฑ์ในสต๊อกว่าถูกต้องตรงกับจํานวน
ในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจ่ายหรือไม่ จัดทําสถิติ
ผลงานและรายงานประจําเดือน ประจําปี ของหน่วยงาน
เภสัชกรรมที่สังกัดเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
3

ขั้นต่ํา
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

ตําแหน่ง

2408 พนักงานเภสัชกรรม

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นโดยช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ช่วย
เภสัชกร ทํายาฉีด ยาเม็ด และยาน้ํา ทําบัญชีเวชภัณฑ์
แยกประเภทต่างๆ ช่วยเก็บและรักษาเวชภัณฑ์ให้อยู่ใน
สภาพดี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ช่วยเภสัชกร
ทํายาฉีด ยาเม็ด และยาน้ํา ทําบัญชีเวชภัณฑ์ แยก
ประเภทต่างๆ ช่วยเก็บและรักษาเวชภัณฑ์ให้อยู่ใน
สภาพดี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๑๓๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2409 พนักงานประจําห้องยา

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือเภสัชกรเกี่ยวกับ
การเตรียมขวดบรรจุยาบรรจุยาลงขวด หรือจัดยาตาม
ใบสั่งยา ล้างขวด บรรจุน้ํายา ตกแต่งสลากยา ดูแลการ
ส่งยาให้ผู้ป่วย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมี ความชํานาญงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการช่วยเหลือเภสัชกรเกี่ยวกับการเตรียมขวด
บรรจุยา บรรจุยาลงขวด หรือจัดยาตามใบสั่งยา ล้าง
ขวด บรรจุน้ํายา ตกแต่งสลากยา ดูแลการส่งยาให้
ผู้ป่วย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๓๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2410 ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการบริการสุขศึกษาแก่ประชาชน 1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
ในชนบท และประชาสัมพันธ์
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการบริการสุขศึกษาแก่ประชาชนในชนบท
และประชาสัมพันธ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓๗

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2411 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเจ้าหน้าที่อนามัยในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนามัยสาขาต่างๆ เช่น งาน
วางแผนครอบครัว และงานควบคุมโรคต่างๆ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในช่วยเจ้าหน้าที่อนามัยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
อนามัยสาขาต่างๆ เช่น งานวางแผนครอบครัว และงาน
ควบคุมโรคต่างๆ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๓๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2412 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นด้านการสาธารณสุขระดับต้น ตาม
แนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้
การกํากับตรวจสอบ และแนะนํา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
ด้านการสาธารณสุขระดับต้น ตามแนวทางแบบอย่าง
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๑๓๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2413

ตําแหน่ง

พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานการแพทย์และรังสี
เทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วย
แพทย์และพนักงานรังสีเทคนิคในการตรวจทางรังสีหรือ
ใช้และควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์
2. บํารุง รักษา และดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เติมน้ํายาและเบิกน้ํายาล้างฟิล์มเอ็กซเรย์
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การให้ความช่วยแพทย์และพนักงานรังสีเทคนิคในการ
ตรวจทางรังสี กรณีคนไข้หนัก หรือใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์ตามหลักวิธี
ทางการแพทย์
2. บํารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องด้วยความชํานาญเช่น เติมน้ํายาเครื่องล้างฟิล์ม
เอ็กซเรย์
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเอ็กซเรย์ ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2414 พนักงานจุลทัศนกร

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเจาะและตรวจหาเชื้อพยาธิ
ในโลหิตด้วยกล้องจุลทัศน์ เช่น เชื้อไข้มาลาเรีย และเชื้อ
พยาธิตัวอ่อนของโรคเท้าช้าง เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การเจาะและตรวจหาเชื้อพยาธิในโลหิตด้วยกล้อง
จุลทัศน์ เช่น เชื้อไข้มาลาเรีย และเชื้อพยาธิตัวอ่อนของ
โรคเท้าช้าง เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
และผ่านการอบรมงานด้านนี้มาแล้ว
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานจุลทัศนกร ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1
ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทําการเข้าเฝือก ตัดเฝือก
ผู้ป่วย ฉายเอ็กซเรย์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การทําการเข้าเฝือกตัดเฝือกผู้ป่วย ฉายเอ็กซเรย์
1. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2415 พนักงานห้องเฝือก

๑๔๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานห้องเฝือก ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1

5,840

ขั้นสูง
15,260
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2416 พนักงานห้องผ่าตัด

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยแพทย์พยาบาลในห้อง
ผ่าตัด ในการดูแลรักษาและทําความสะอาดอุปกรณ์การ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผ่าตัดบางชนิด ยกคนไข้ ทําความสะอาดคราบเลือดและ
ยาต่างๆ ในห้องผ่าตัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยแพทย์พยาบาลในห้องผ่าตัด ในการดูแลรักษา
และทําความสะอาดอุปกรณ์การผ่าตัดบางชนิด ยก
คนไข้ ทําความสะอาดคราบเลือดและยาต่างๆ ในห้อง
ผ่าตัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔๓

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2417 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเจาะโลหิต ตรวจ และช่วย
วิเคราะห์หาเชื้อโรค เช่นเชื้อมาลาเรีย เชื้อโรคเท้าช้าง
เชื้อพยาธิชนิดต่างๆ ตรวจสอบฟิล์มโลหิตซ้ําเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยโรคของหน่วยปฏิบัติ
จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน จัดเตรียมวัสดุที่ใช้
ในการเจาะตรวจ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการเจาะโลหิต ตรวจ และช่วยวิเคราะห์หา
เชื้อโรค เช่น เชื้อมาลาเรีย เชื้อโรคเท้าช้างเชื้อพยาธิ
ชนิดต่างๆ ตรวจสอบฟิล์มโลหิตซ้ํา เพื่อการควบคุม
คุณภาพการตรวจวินิจฉัยโรคของหน่วยปฏิบัติ จัดทํา
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการ
เจาะตรวจ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ปฏิบัติการชันสูตรโรคระดับ 1 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ตากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2418 พนักงานผ่าและรักษาศพ

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการผ่าศพเพื่อการ
ศึกษาวิจัย ชันสูตรศพ ชําแหละศพ ประกอบกระดูก
ตกแต่งบาดแผล เย็บศพให้เข้าสภาพเดิม ทําความ
สะอาดศพ ผสมยารักษาศพ ดองศพ ฉีดยารักษาศพ
เตรียมศพให้แพทย์ เก็บศพเข้าห้องเก็บศพ ตลอดจน
ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการผ่าศพและรักษาศพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การผ่าศพเพื่อการศึกษาวิจัย ชันสูตรศพ ชําแหละศพ
ประกอบกระดูก ตกแต่งบาดแผล เย็บศพให้เข้าสภาพ
เดิม ทําความสะอาดศพ ผสมยารักษาศพ
ดองศพ ฉีดยารักษาศพ เตรียมศพให้แพทย์ เก็บศพเข้า
ห้องเก็บศพตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับการผ่าศพและรักษาศพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2419 พนักงานประจําห้อง

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการรับใบสั่งแพทย์จากคนไข้เพื่อ
จัดเตรียมแบบฟอร์มในการตรวจทางรังสี ค้นหา ติดตาม
ประวัติคนไข้ หรือผลการตรวจทางรังสีแนะนําคนไข้ใน
การจะเข้าตรวจทางรังสีเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การรับใบสั่งแพทย์จากคนไข้เพื่อจัดเตรียมแบบฟอร์มใน
การตรวจทางรังสี ค้นหา ติดตามประวัติคนไข้ หรือผล
การตรวจทางรังสี แนะนําคนไข้ในการจะเข้าตรวจทาง
รังสีเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานประจําห้อง ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2420 พนักงานหอผู้ป่วย

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นที่หอผู้ป่วย โดยเก็บส่งเลือดหน่วย
O.P.D. ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ทําบัตรตรวจโรค กรอก
ประวัติการรักษาพยาบาล จดชื่อแพทย์และพยาบาล
เจ้าหน้าที่เวรประจําห้องแพทย์เวร รวบรวมสถิติผู้ป่วย
ที่มารับการตรวจและรักษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การเก็บส่งเลือดหน่วย O.P.D. ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ทํา
บัตรตรวจโรค กรอกประวัติการรักษาพยาบาล จดชื่อ
แพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่เวรประจําห้องแพทย์เวร
รวบรวมสถิติผู้ป่วยที่มารับการตรวจและรักษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานหอผู้ป่วย ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๔๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2421 พนักงานบัตรรายงานโรค

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการแยกบัตรรายงานผู้ป่วย
โรคติดต่อที่ส่งมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และ
สํารวจจํานวนของโรคระบาดของแต่ละจังหวัดว่ามี
จํานวนมากน้อยเท่าใด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การแยกบัตรรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อที่ส่งมาจากจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศ และสํารวจจํานวนของโรคระบาด
ของแต่ละจังหวัดว่ามีจํานวนมากน้อยเท่าใด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๔๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2422 พนักงานสุขภาพชุมชน

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
บริหารด้านรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนใน
หมู่บ้านเขตรับผิดชอบ เช่น บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคต่างๆ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริการอนามัยแม่
และเด็ก วางแผนครอบครัวโภชนาการ เป็นต้น
ปฏิบัติงานเป็นพี่เลี้ยงแนะนํา อสม. พสส. ในหมู่บ้าน
เขตรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1. มีความรู้อ่านออกเขียนได้ พูดภาษาไทย
และภาษาชาวเขาแต่ละเผ่าหรือหลายเผ่า
ซึ่งได้รับใบรับรองจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า และได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรพนักงานสุขภาพ
ชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบริหารด้านรักษาพยาบาล
เบื้องต้นแก่ประชาชนในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ เช่น
บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม บริการอนามัยแม่และเด็ก วางแผน
ครอบครัวโภชนาการ เป็นต้น ปฏิบัติงานเป็นพี่เลี้ยง
แนะนํา อสม. พสส. ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานสุขภาพชุมชน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

๑๔๙

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2423 พนักงานเยี่ยมบ้าน

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสํารวจและติดตามผู้ป่วยให้
มารับการรักษา
2. เยี่ยมบ้านสตรีในภาวะเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ และ
ระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังการคลอดบุตร ติดตามผลผู้ที่
รับบริการวางแผนครอบครัวทั้งรายใหม่และรายเก่า
จัดเก็บและรวบรวมรายงานต่างๆ ในเขตชนบท
3. เยี่ยมบ้านประชาชนในท้องที่ เพื่อซักถามข้อมูลต่างๆ
เพื่อทราบถึงสาเหตุของไข้มาลาเรีย
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การสํารวจและติดตามผู้ป่วยให้มารับการรักษา
2. เยี่ยมบ้านสตรีในภาวะเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ และ
ระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังการคลอดบุตร ติดตามผลผู้ที่
รับบริการวางแผนครอบครัวทั้งรายใหม่และรายเก่า
จัดเก็บและรวบรวมรายงานต่างๆ ในเขตชนบท
3. เยี่ยมบ้านประชาชนในท้องที่ เพื่อซักถามข้อมูลต่างๆ
เพื่อทราบถึงสาเหตุของไข้มาลาเรีย
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเยี่ยมบ้าน ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ส 2/หน. 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเยี่ยมบ้าน
ตรวจเยี่ยมบ้านประชาชนในท้องที่ต่างๆ เพื่อซักถาม
ข้อมูลและสามารถเจาะโลหิตได้ด้วย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานเยี่ยมบ้าน

๑๕๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเยี่ยมบ้าน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
1-2

ขั้นต่ํา
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

2424

ตําแหน่ง

พนักงานปฏิบัติการทดลอง
พาหะนําโรค

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์พาหะ
นําโรค ช่วยตรวจวิเคราะห์ชนิดของพาหะ รวบรวม
ตัวอย่างเพื่อศึกษาวิจัย จัดทํารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนําโรค ช่วยตรวจ
วิเคราะห์ชนิดของพาหะ รวบรวมตัวอย่างเพื่อศึกษาวิจัย
จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการทดลองพาหนะโรค
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๕๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2425

พนักงานปฏิบัติการควบคุม
พาหะนําโรค

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุมพาหะนําโรคด้วย
วิธีการต่างๆ สํารวจยุงพาหะเชื้อไข้มาลาเรีย ยุงลาย
และแหล่งของลูกน้ําในท้องที่ที่มีการแพร่เชื้อประเมิน
ความชุกชุม หาข้อมูลทางระบาดวิทยา พ่นน้ํายาต่างๆ
ที่ใช้ฆ่ายุงปรับปรุงและจัดทําข้อมูลแผนที่หมู่บ้าน จัดทํา
รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการควบคุมพาหะนําโรคด้วยวิธีการต่างๆ
สํารวจยุงพาหะเชื้อไข้มาลาเรีย ยุงลาย และแหล่งของ
ลูกน้ําในท้องที่ที่มีการแพร่เชื้อ ประเมินความชุกชุม หา
ข้อมูลทางระบาดวิทยา พ่นน้ํายาต่างๆ ที่ใช้ฆ่ายุง
ปรับปรุงและจัดทําข้อมูลแผนที่หมู่บ้าน จัดทํารายงาน
และสรุปผลการปฏิบัติงาน
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2426 พนักงานปราบแมลง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการพ่นน้ํายาต่างๆ ที่ใช้ฆ่ายุง
สํารวจและประเมินผลความชุกชุมของยุงลาย
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การพ่นน้ํายาต่างๆ ที่ใช้ฆ่ายุง สํารวจและประเมินผล
ความชุกชุมของยุงลาย
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานปราบแมลง ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๕๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1
ส2

2427 พนักงานระบาดวิทยา

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสํารวจแหล่งแพร่เชื้อไข้
มาลาเรียในท้องที่ และหาข้อมูลทางระบาดวิทยา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญ
ในการสํารวจ
เชิงลึกของแหล่งแพร่เชื้อไข้มาลาเรียในท้องที่ และหา
ข้อมูลทางระบาดวิทยา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานระบาดวิทยา ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1

5,840

ขั้นสูง
15,260
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2428 พนักงานบําบัดโรคเรื้อน

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้น ในการช่วยเหลือพยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อนตามสถานพยาบาลโรคเรื้อน และนิคมผู้ป่วยโรค
เรื้อนตามจังหวัดต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญ
ในการช่วยเหลือพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนตาม
สถานพยาบาลโรคเรื้อน และนิคมผู้ป่วยโรคเรื้อนตาม
จังหวัดต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานบําบัดโรคเรื้อน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๕๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2429 ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการดูแลรักษาอุปกรณ์ บําบัด
คนไข้ นําคนไข้ออกกําลัง นวดคนไข้ และปฏิบัติตาม
คําสั่งของนักกายภาพบําบัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การดูแลรักษาอุปกรณ์ บําบัดคนไข้ นําคนไข้ออกกําลัง
นวดคนไข้ และปฏิบัติตามคําสั่งของนักกายภาพบําบัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด
ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2430 พนักงานกายภาพบําบัด

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยผู้ป่วยที่ทุพพลภาพ โดย
การฝึกหัดให้ช่วยตัวเอง โดยใช้เครื่องช่วยหรือช่วย
ตัวเองเพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของ
ร่างกายที่เสื่อมหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทาง
หน้าที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการช่วยผู้ป่วยที่ทุพพลภาพ โดยการฝึกหัดให้
ช่วยตัวเอง โดยใช้เครื่องช่วยหรือช่วยตัวเองเพื่อฟื้นฟู
ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของร่างกายที่เสื่อม
หรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานกายภาพบําบัด ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๕๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2431

ตําแหน่ง

พนักงานอาชีวบําบัด

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในงานอาชีวบําบัดผู้ป่วย เช่น สอน
หรือฝึกหัดการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อหัดอาชีพต่างๆ
2. ซ่อมแซม ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในงานอาชีวบําบัดผู้ป่วย เช่น สอนหรือฝึกหัด
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อหัดอาชีพต่างๆ
2. ซ่อมแซม ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานอาชีวบําบัด ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๕๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2432 พนักงานเวชศาสตร์การบิน

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ความชํานาญในด้านเวช
ศาสตร์การบิน ได้แก่ การดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในอากาศ จัดเจ้าหน้าที่นักบิน ช่างเครื่องบิน ช่างวิทยุ
การบิน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ เก็บหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนักบิน
ช่างเครื่องบิน ช่างวิทยุการบินและเจ้าหน้าที่ในกองบิน
ปฐมพยาบาลในสนาม และส่งผู้ปว่ ยอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษา รวมทั้งให้คําแนะนํา
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางอากาศยานเกี่ยวกับอุปกรณ์
ป้องกันวัสดุเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในด้านเวชศาสตร์การบิน ได้แก่ ดูแลสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานในอากาศ จัดเจ้าหน้าที่นักบิน ช่าง
เครื่องบิน ช่างวิทยุการบิน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ เก็บหลักฐานเกี่ยวกับ
การตรวจสุขภาพนักบิน ช่างเครื่องบิน ช่างวิทยุการบิน
และเจ้าหน้าที่ในกองบิน ปฐมพยาบาลในสนาม และส่ง
ผู้ป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานเข้ารับการรักษา
รวมทั้งให้คําแนะนําเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางอากาศ
ยานเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันวัสดุเคมีที่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๖๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาวิชาการพยาบาลจาก
กรมการแพทย์ทหารอากาศหรือสถานศึกษาที่มีหลักสูตร
เทียบเท่าและจบการอบรมวิชาสรีระวิทยาการบิน
ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การบินมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
เวชศาสตร์การบิน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

2433 โภชนากร

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยให้
คําแนะนําในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
ผู้บริโภค สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร
ควบคุมการประกอบอาหารแก่ผู้ป่วยตามคําสั่งแพทย์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส.2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยให้คําแนะนําในการ
ประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค สาธิตการ
ประกอบอาหาร การถนอมอาหาร ควบคุมการประกอบ
อาหารแก่ผู้ป่วยตามคําสั่งแพทย์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งโภชนากร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๖๑

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส.3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญอย่างสูงเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยให้
คําแนะนําในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
ผู้บริโภค สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร
ควบคุมการประกอบอาหารแก่ผู้ป่วยตามคําสั่งแพทย์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งโภชนากร ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๖๒

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2434 แพทย์ประจําบ้าน

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นแพทย์เวร
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สั่งยาให้แก่ผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลและผู้ป่วย สอนนักศึกษา
แพทย์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในฐานะแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นแพทย์
เวรตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สั่งยาให้แก่ผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและผู้ป่วย สอนนักศึกษา
แพทย์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๖๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด หรือ
2. ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
1. ได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และ
ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด และได้รับใบ
อนุญาตประกอบโรคศิลป์ และ
2. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิค

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
10,190

3

10,770

ขั้นสูง
29,320

31,420

2.5 สายงานด้านการเกษตร ทรัพยากร วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
รหัส

ตําแหน่ง

2501 พนักงานตรวจจําแนกพันธุ์ยาง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตรวจรูปร่าง ขนาด ลักษณะ
สีสันของส่วนประกอบของต้นยาง และจําแนกพันธุ์ยาง
แต่ละสกุลเพื่อหาพันธุ์ใหม่ตลอดจนเพื่อป้องกันการ
ผิดพลาดในการใช้พันธุ์ยาง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการตรวจรูปร่าง ขนาด ลักษณะ สีสันของ
ส่วนประกอบของต้นยาง และจําแนกพันธุ์ยางแต่ละ
สกุลเพื่อหาพันธุ์ใหม่ ตลอดจนเพื่อป้องกันการผิดพลาด
ในการใช้พันธุ์ยาง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานตรวจจําแนกพันธุ์ยาง ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๑๖๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2502 พนักงานตรวจสอบข้าว
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐาน
ข้าวและวินิจฉัยคุณภาพข้าว ผสมข้าว ทําตัวอย่าง
สําหรับเสนอขายรัฐบาลต่างประเทศ และวินิจฉัย
คุณภาพข้าวที่เอกชนส่งออกว่าดีหรือเลวกว่าที่ได้รับ
อนุญาต เพื่อเรียกเก็บค่าพรีเมี่ยมเพิ่มหรือลงโทษแล้วแต่
กรณี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญ
ในการตรวจสอบมาตรฐานข้าวและวินิจฉัยคุณภาพข้าว
ผสมข้าว ทําตัวอย่างสําหรับเสนอขายรัฐบาล
ต่างประเทศ และวินิจฉัยคุณภาพข้าวที่เอกชนส่งออกว่า
ดีหรือเลวกว่าที่ได้รับอนุญาต เพื่อเรียกเก็บค่าพรีเมี่ยม
เพิ่มหรือลงโทษแล้วแต่กรณี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ

ขั้นสูง
15,260

2. เคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ตรววจสอบข้าว ระดับ 1ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ตรววจสอบข้าว ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานข้าวและวินิจฉัย
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
คุณภาพข้าว ผสมข้าว ทําตัวอย่างสําหรับเสนอขาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
รัฐบาลต่างประเทศ และวินิจฉัยคุณภาพข้าวที่เอกชน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ส่งออกว่าดีหรือเลวกว่าที่ได้รับอนุญาต เพื่อเรียกเก็บ
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
ค่าพรีเมี่ยมเพิ่มหรือลงโทษแล้วแต่กรณี
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
๑๖๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานตรวจสอบข้าว

ระดับ
ส4

หน้าที่โดยย่อ
1. ตรวจสอบตัวอย่างข้าวที่พนักงานตรวจสอบข้าวชั้น 1
ชั้น 2 และชั้น 3 ได้ตรวจสอบมาชั้นหนึ่งแล้วเป็นขั้น
สุดท้ายว่าข้าวนั้นเป็นข้าวชนิดใด ถูกต้องตามมาตรฐาน
หรือควรจะผ่อนผันอย่างไรหรือไม่
2. จัดทําตัวอย่างข้าวส่งให้รัฐบาลต่างประเทศพิจารณา
ในกรณีรัฐบาลไทยจะขายข้าวให้รัฐบาลต่างประเทศ
3. ตรวจสอบตัวอย่างข้าวของต่างประเทศที่ส่งมา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้วแต่กรณี
4. วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีการขออนุญาตส่งข้าวผสม
พิเศษออกตามตัวอย่างเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ส่งออก
5. วินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ส่งออกของไทยกับผู้
ซื้อในต่างประเทศเกี่ยวกับคุณภาพข้างที่ส่งออก
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๖๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานตรวจสอบข้าว ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
17,560

ขั้นสูง
36,020

รหัส

ตําแหน่ง

2503 พนักงานทดลองเกษตร

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยนักวิชาการปฏิบัติงาน
ภาคสนามและในห้องทดลอง
2. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี พันธุ์ไม้ เมล็ด
พันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองเก็บตัวอย่างดิน ปุ๋ย น้ํา
พืชทดลอง วัตถุมีพิษทางการเกษตรตลอดจนจัดเตรียม
อุปกรณ์การฝึกอบรมและช่วยในการสาธิตการใช้
เครื่องมือ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญ
ในการช่วยนักวิชาการปฏิบัติงานภาคสนามและใน
ห้องทดลอง
2. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี พันธุ์ไม้ เมล็ด
พันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองเก็บตัวอย่างดิน ปุ๋ย น้ํา
พืชทดลอง วัตถุมีพิษทางการเกษตรตลอดจนจัดเตรียม
อุปกรณ์การฝึกอบรมและช่วยในการสาธิตการใช้
เครื่องมือ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานทดลองเกษตร ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๖๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

ตําแหน่ง

2504 พนักงานเคหะกิจเกษตร

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นด้านเคหกิจเกษตร ในการ
พัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การถนอมอาหาร
และการผลิตเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งการ
ให้คําแนะนํา อบรมฝึกอาชีพแก่เกษตรกร และผู้สนใจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญ
ด้านเคหกิจเกษตร ในการพัฒนาการแปรรูปผลิตผล
การเกษตร การถนอมอาหาร และการผลิตเครื่องแต่ง
กาย เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งการให้คําแนะนํา อบรมฝึก
อาชีพแก่เกษตรกร และผู้สนใจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเคหกิจเกษตร ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๖๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานเคหะกิจเกษตร

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญ
สูงด้านเคหกิจเกษตรในการพัฒนาการแปรรูปผลิตผล
การเกษตร การถนอมอาหาร และการผลิตเครื่องแต่ง
กาย เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งการให้คําแนะนํา อบรมฝึก
อาชีพแก่เกษตรกร และผู้สนใจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๖๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเคหกิจเกษตร ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2505 พนักงานการเกษตร

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานการเกษตรอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่างเช่น
1. ช่วยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะห์
ค้นคว้า ทดลองด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์
การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ การปรับปรุงวิธีการผลิตการ
ใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร การป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้า การ
ส่งออก การนําผ่านของพืชผลผลิตจากพืชและวัสดุ
การเกษตร
3. ช่วยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อออกใบอนุญาต
4. ช่วยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่งานด้านเกษตรรวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
5. ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล
ตลอดจนแก้ปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานการเกษตร

ระดับ
ส2

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญ
เกี่ยวกับงานการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่าง เช่น
1. ช่วยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะห์
ค้นคว้า ทดลองด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์
การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ การปรับปรุงวิธีการผลิตการ
ใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร การป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้า การ
ส่งออก การนําผ่านของพืชผลผลิตจากพืชและวัสดุ
การเกษตร
3. ช่วยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อออกใบอนุญาต
4. ช่วยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่งานด้านเกษตรรวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
5. ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล
ตลอดจนแก้ปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการเกษตร ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
1-2

ขั้นต่ํา
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานการเกษตร

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง
เกี่ยวกับงานการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่าง เช่น
1. ช่วยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะห์
ค้นคว้า ทดลองด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์
การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ การปรับปรุงวิธีการผลิตการ
ใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร การป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้า การ
ส่งออก การนําผ่านของพืชผลผลิตจากพืชและวัสดุ
การเกษตร
3. ช่วยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อออกใบอนุญาต
4. ช่วยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่งานด้านเกษตรรวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
5. ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล
ตลอดจนแก้ปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานการเกษตร ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานการเกษตร

ระดับ
ส4

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง
มากเกี่ยวกับงานการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง เช่น
1. ช่วยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะห์
ค้นคว้า ทดลองด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์
การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ การปรับปรุงวิธีการผลิตการ
ใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร การป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้า การ
ส่งออก การนําผ่านของพืชผลผลิตจากพืชและวัสดุ
การเกษตร
3. ช่วยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อออกใบอนุญาต
4. ช่วยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่งานด้านเกษตรรวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
5. ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล
ตลอดจนแก้ปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการเกษตร ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
3

ขั้นต่ํา
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ส 4/หน. 1. บังคับบัญชา ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานการเกษตร
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานการเกษตร

๑๗๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม
หรือตําแหน่งพนักงานการเกษตร ระดับ 4
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

กลุ่มค่าจ้าง
3

ขั้นต่ํา
9,700

ขั้นสูง
33,540

รหัส

ตําแหน่ง

2506 พนักงานการประมง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยนักวิชาการประมงในการ 1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัย
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยนักวิชาการประมงในการเก็บข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ วิจัย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗๕

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการประมง ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2507 พนักงานส่งน้ํา

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการส่งน้ํา โดยควบคุมการ
ส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 10,000 ไร่
และควบคุมการปฏิบัติงานของผูร้ ักษาอาคาร
ชลประทาน พนักงานรักษาคลอง พนักงานทั่วไป และ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซมคลองส่งน้ํา และอาคาร
ชลประทานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
เกี่ยวกับการส่งน้ํา โดยควบคุมการส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 10,000 ไร่ และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผูร้ ักษาอาคารชลประทาน พนักงาน
รักษาคลอง พนักงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา และอาคารชลประทานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๗๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
5,840

ขั้นสูง
22,220

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
2-3

7,940

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2508 ผู้ช่วยพนักงานผลิตทดลอง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นโดยช่วยเหลือพนักงานผลิตทดลอง
ในการให้บริการในการทดลองหรือห้องปฏิบัติการ เช่น
เตรียมอุปกรณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยอุปกรณ์ ดูแล
และรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญโดยช่วยเหลือพนักงานผลิตทดลองในการ
ให้บริการในการทดลองหรือห้องปฏิบัติการ เช่น เตรียม
อุปกรณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยอุปกรณ์ ดูแลและ
รักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งผู้ช่วย
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๗๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2509 พนักงานผลิตทดลอง

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือและให้บริการใน
การทดลองในห้องปฏิบัติการ เตรียมอุปกรณ์ ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยอุปกรณ์ ดูแลและรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยเหลือและให้บริการในการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ เตรียมอุปกรณ์ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยอุปกรณ์ ดูแลและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
ในห้องปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานผลิตห้องทดลอง ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2510 พนักงานประจําห้องทดลอง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือและให้บริการทั่วไป แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ในห้องทดลอง ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในห้อง และมีความชํานาญงานในหน้าที่
ผลิตห้องทดลอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยเหลือและให้บริการทั่วไปในห้องทดลอง ทํา
ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องผลิตห้องทดลอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗๙

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ประจําห้องทดลอง ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2511 พนักงานห้องปฏิบัติการ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือและให้บริการ
เกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนล้างทํา
ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งเก็บรักษาบํารุงซ่อมแซม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยเหลือและให้บริการเกี่ยวกับการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนล้างทําความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะ
ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บ
รักษาบํารุงซ่อมแซม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ห้องปฎิบัติการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๑๘๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญอย่างสูง ในการช่วยเหลือและให้บริการเกี่ยวกับ
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนล้างทําความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เครื่องแก้วภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษาบํารุงซ่อมแซม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
2-3
7,940
ตําแหน่งพนักงานห้องปฎิบัติการ ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ส4

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญอย่างสูงมากในการช่วยเหลือและให้บริการ
เกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนล้างทํา
ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษาบํารุงซ่อมแซม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานห้องปฎิบัติการ ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี

ขั้นสูง
29,320

พนักงานห้องปฏิบัติการ

๑๘๑

3

9,700

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยนักวิชาการในการ
ทดลองวิเคราะห์และวิจัย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2.ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

3.ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2512 พนักงานปฏิบัติการทดลอง
ส2

1. ปฏิบัติงานช่วยนักวิชาการซึ่งต้องใช้ประสบการณ์
และความชํานาญในการทดลองวิเคราะห์และวิจัยใน
ลักษณะงานที่ค่อนข้างยาก ต้องใช้ความรู้ความชํานาญ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๘๒

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานห้องปฎิบัติการ ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

2-3

7,940

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2513 พนักงานวิทยาศาสตร์

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ช่วยปฏิบัติงานชั้นต้นในห้องปฏิบัติการในการเตรียม
อุปกรณ์ น้ํายาสารเคมี วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการทดลอง
รวมทั้งล้างทําความสะอาด เก็บรักษาอุปกรณ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ช่วยปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในห้องปฏิบัติการในการเตรียมอุปกรณ์
น้ํายา สารเคมี วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการทดลอง รวมทั้ง
ล้างทําความสะอาด เก็บรักษาอุปกรณ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๘๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2514 พนักงานตรวจสอบร่องน้ํา

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสร้างสมุดหลักฐาน ปักเสาทํา
ที่หมายและแนวหยั่งน้ํา หยั่งน้ําหาความลึก วัดความเร็ว
ทิศทางของกระแสน้ํา วัดปริมาณตะกอน วัดระดับน้ํา
วัดความเร็ว ทิศทางของคลื่นและลม วัดความเค็มของน้ํา
เก็บตัวอย่างวัสดุพื้นห้องน้ํา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การสร้างสมุดหลักฐาน ปักเสาทําที่หมายและแนวหยั่ง
น้ํา หยั่งน้ําหาความลึก วัดความเร็ว ทิศทางของ
กระแสน้ํา วัดปริมาณตะกอน วัดระดับน้ํา วัดความเร็ว
ทิศทางของคลื่นและลม วัดความเค็มของน้ํา
เก็บตัวอย่างวัสดุพื้นห้องน้ํา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ตรวจสอบร่องน้ํา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2-3

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ตรวจสอบร่องน้ํา ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3

ส 2/หน. 1. เก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบร่องน้ํา เพื่อจัดทํา
รายงานเบื้องต้น
2. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบร่องน้ําซึ่งมีจํานวนรวมกันตั้งแต่ 15
คนขึ้นไป
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๘๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

7,940

9,700

ขั้นสูง
22,220

29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

2515 พนักงานอุทกวิทยา

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติขั้นต้นเกี่ยวกับงานสํารวจและดําเนินการทาง
อุทกวิทยา เช่น บันทึกรวบรวมข้อมูลในทางสถิติของ
น้ําท่า น้ําฝน อุณหภูมิ ความเร็ว ความเค็ม ความชื้น
และการระเหย ช่วยนักอุทกวิทยาเตรียมเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการสํารวจทางอุทกวิทยา จัดเก็บและบันทึก
ตัวเลขข้อมูลอุทกวิทยาตามสถานีอุทกวิทยาต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญเกี่ยวกับงานสํารวจและดําเนินการทางอุทก
วิทยา เช่น บันทึกรวบรวมข้อมูลในทางสถิติของน้ําท่า
น้ําฝน อุณหภูมิ ความเร็ว ความเค็ม ความชื้น และการ
ระเหยช่วยนักอุทกวิทยาเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
สํารวจทางอุทกวิทยาจัดเก็บและบันทึกตัวเลขข้อมูล
อุทกวิทยาตามสถานีอุทกวิทยาต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานอุทกวิทยา ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๘๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2516 พนักงานทดสอบดิน

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะเป็นผู้ช่วยสํารวจเก็บ
ตัวอย่างดิน ทดสอบดินเตรียมสารเคมี ทําความสะอาด
เครื่องมือต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
ฐานะเป็นผู้ช่วยสํารวจเก็บตัวอย่างดิน ทดสอบดิน
เตรียมสารเคมี ทําความสะอาดเครื่องมือต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานตรวจสอบดิน ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๘๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2517 พนักงานเรือนรุกขรังสี

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุมการใช้แหล่งรังสี
ตามที่ได้รับมอบหมายเตรียมพันธุ์เพื่อใช้ในการอาบรังสี
นําพันธุ์ไม้เข้าอาบรังสีที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบดูแล
พันธุ์ไม้ในห้องฉายรังสีและภายในเรือนรุกขรังสี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การควบคุมการใช้แหล่งรังสีตามที่ได้รับมอบหมาย
เตรียมพันธุ์เพื่อใช้ในการอาบรังสี นําพันธุ์ไม้เข้าอาบรังสี
ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบดูแลพันธุ์ไม้ในห้องฉาย
รังสีและภายในเรือนรุกขรังสี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเรือนรุกขรังสี ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๘๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2518 พนักงานสวนป่า

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม คัดเลือก
รักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ขยายพันธุ์ไม้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
เพาะชํา ปักชํา ตอน ทาบกิ่ง
2. ปลูกและบํารุงรักษาสวนป่า
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
รวมทั้งควบคุมการเก็บรวบรวม คัดเลือก รักษาเมล็ด
พันธุ์ไม้ ขยายพันธุ์ไม้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นเพาะชํา
ปักชํา ตอน ทาบกิ่ง
2. ปลูกและบํารุงรักษาสวนป่า
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๘๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานสวนป่า ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2519 พนักงานพิทักษ์ป่า

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตรวจพื้นที่ในเขตสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
2. ตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนประเภทต่างๆ อัน
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน
และป่าสงวนแห่งชาติ
3. ให้ความคุ้มครองและอํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานและนอกอุทยานและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การตรวจพื้นที่ในเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เขต
อุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2. ตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนประเภทต่างๆ อัน
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน
และป่าสงวนแห่งชาติ
3. ให้ความคุ้มครองและอํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานและนอกอุทยานและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๘๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
พนักงานพิทักป์ป่า ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่ น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2520 พนักงานส่งเสริมพลังงาน

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการพัฒนาและสาธิตอุปกรณ์และ
เครื่องมือใช้พลังงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสู่
ประชาชน และปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน
ในการพัฒนานําเทคโนโลยีพลังงานไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนติดตามผลการใช้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการพัฒนาและสาธิตอุปกรณ์และเครื่องมือใช้
พลังงาน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสู่ประชาชน
และปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในการ
พัฒนานําเทคโนโลยีพลังงานไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน
ติดตามผลการใช้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานส่งเสริมพลังงาน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๑๙๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

25,320

รหัส

ตําแหน่ง

2521 พนักงานพัฒนาพลังงาน

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการพัฒนาและสาธิตอุปกรณ์
และเครื่องมือใช้พลังงานการพิสูจน์แล้ว เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานสู่ประชาชน และปฏิบัติงาน
สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนานํา
เทคโนโลยีพลังงานไปใช้ประโยชน์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการพัฒนาและสาธิตอุปกรณ์ และเครื่องมือ
ใช้พลังงาน การพิสูจน์แล้ว เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
พลังงานสู่ประชาชน และปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือ
ประชาชนในการพัฒนานําเทคโนโลยีพลังงานไปใช้
ประโยชน์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพัฒนาพลังงาน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๙๑

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2522 นักพัฒนาพลังงาน

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการติดตามผลและศึกษา
ความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบ สร้าง ทดลอง ปรับปรุง และพัฒนาอุปกรณ์
และเครื่องมือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เสนอแนะและริเริ่มในการนําเทคโนโลยีพลังงานที่
เหมาะสมมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
เกี่ยวกับการติดตามผลและศึกษาความก้าวหน้าของการ
วิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ สร้าง ทดลอง
ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสนอแนะและริเริ่มใน
การนําเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมมาใช้งานให้เกิด
ประโยชน์กับประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนักพัฒนาพลังงาน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๙๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

2-3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

2523

ตําแหน่ง

พนักงานเทคนิค
อุตสาหกรรม

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
เช่น ศึกษา ค้นคว้าทดลอง เผยแพร่ สํารวจ จัดทํา
รายงาน ให้คําปรึกษาแนะนํา จัดสัมนา สาธิตและ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมปรับปรุงกิจการ
อุตสาหกรรมให้ได้ผลตามวิธีการและเป้าหมายที่กําหนด
ให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญเกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรม เช่น ศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง เผยแพร่ สํารวจ จัดทํารายงาน ให้
คําปรึกษาแนะนํา จัดสัมนา สาธิตและปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมปรับปรุงกิจการอุตสาหกรรมให้
ได้ผลตามวิธีการและเป้าหมายที่กําหนด ให้คําปรึกษา
แนะนําการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เป็น
ต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
เทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๙๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานเทคนิค
อุตสาหกรรม

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูงเกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรม เช่น ศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง เผยแพร่ สํารวจ จัดทํารายงาน ให้
คําปรึกษาแนะนํา จัดสัมนา สาธิตและปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมปรับปรุงกิจการอุตสาหกรรมให้
ได้ผลตามวิธีการและเป้าหมายที่กําหนด ให้คําปรึกษา
แนะนําการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เป็น
ต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๙๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2524 นักเทคนิคอุตสาหกรรม

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาแนะนําแก่
กิจการธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไป วางแผนการปรับปรุง
กิจการอุตสาหกรรมและปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อตกลงกับกิจการที่ขอให้เข้าไปดําเนินการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาแนะนําแก่กิจการธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั่วไป วางแผนการปรับปรุงกิจการ
อุตสาหกรรมและปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขตามข้อตกลง
กับกิจการที่ขอให้เข้าไปดําเนินการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งนักเทคนิค
อุตสาหกรรม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๙๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

นักเทคนิคอุตสาหกรรม

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูงเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาแนะนําแก่กิจการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไป วางแผนการปรับปรุงกิจการ
อุตสาหกรรมและปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขตามข้อตกลง
กับกิจการที่ขอให้เข้าไปดําเนินการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๙๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนักเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

2.6 สายงานด้านงานเรือ
รหัส

ตําแหน่ง

2601 ผู้ช่วยสหโภชน์

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือสหโภชน์ประกอบ
อาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ช่วยสหโภชน์ ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็น
การช่วยเหลือสหโภชน์ประกอบอาหาร
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑๙๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

2602

ตําแหน่ง

สหโภชน์

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการประกอบอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นในหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งสหโภชน์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิ บัติงาน
การประกอบอาหาร
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นในหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๑๙๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2603

ตําแหน่ง

สรั่งเรือ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการบังคับบัญชาคนประจําเรือ
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ตรวจบํารุงรักษาตัวเรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุก
ชนิดของแผนกปากเรือ ควบคุมการพัสดุตลอดจนดูแล ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ความสะอาดเรียบร้อยในเรือ ควบคุมการปฏิบัติงาน
และดูแลกิจการประจําวันของเรือตามที่ต้นเรือกําหนด
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมคน
ประจําเรือ ควบคุมการใช้กว้านบนดาดฟ้าดําเนินการใช้
จ่ายเกี่ยวกับเสบียงอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส.2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การบังคับบัญชาคนประจําเรือ ตรวจบํารุงรักษาตัวเรือ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของแผนกปากเรือ
ควบคุมการพัสดุตลอดจนดูแลความสะอาดเรียบร้อยใน
เรือควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลกิจการประจําวันของ
เรือตามที่ต้นเรือกําหนดประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมคนประจําเรือ ควบคุมการใช้กว้าน
บนดาดฟ้า ดําเนินการใช้จ่ายเกี่ยวกับเสบียงอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๙๙

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งสรั่งเรือ ระดับ 1 ซึ่งปฏิ บัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

สรั่งเรือ

ระดับ
ส.3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญอย่างสูงในการบังคับบัญชาคนประจําเรือ ตรวจ
บํารุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด
ของแผนกปากเรือ ควบคุมการพัสดุตลอดจนดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยในเรือ ควบคุมการปฏิบัติงานและดูแล
กิจการประจําวันของเรือตามที่ต้นเรือกําหนด
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมคน
ประจําเรือ ควบคุมการใช้กว้านบนดาดฟ้า ดําเนินการ
ใช้จ่ายเกี่ยวกับเสบียงอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๐๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งสรั่งเรือ ระดับ 2 ซึ่งปฏิ บัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรนายท้ายเรือ
ชายทะเล ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่
นายท้ายเรือเดินทะเลมาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 7 ปี หรือ
5. แต่งตั้งจากทหารเรือกองหนุนพรรคนาวิน
ยศไม่ต่ากว่าพันจ่าเอก ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่
นายท้ายเรือมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

สรั่งเรือ

ระดับ
ส.4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญที่สูงมากในการบังคับบัญชาคนประจําเรือ ตรวจ
บํารุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด
ของแผนกปากเรือ ควบคุมการพัสดุตลอดจนดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยในเรือ ควบคุมการปฏิบัติงานและดูแล
กิจการประจําวันของเรือตามที่ต้นเรือกําหนด
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมคน
ประจําเรือ ควบคุมการใช้กว้านบนดาดฟ้า ดําเนินการ
ใช้จ่ายเกี่ยวกับเสบียงอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒๐๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งสรั่งเรือ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่ น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกล
เดินทะเลเฉพาะเขต ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่
นายท้ายเรือเดินทะเลมาแล้วเป็นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือ
5. แต่งตั้งจากนายทหารเรือกองหนุนชั้น
สัญญาบัตรพรรคนาวิน ซึ่งเคยปฏิบัติงาน
ในเรือมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มค่าจ้าง
3

ขั้นต่ํา
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

2604

ตําแหน่ง

นายท้ายเรือ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ถือท้ายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลลําน้ํา ซึ่งมี
ขนาดไม่เกิน 3 ตันกรอสส์
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือ
ท้าย รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิ่งของ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ํา
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ กับลักษณะงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ส2

1. ถือท้ายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลลําน้ํา ซึ่งมี
ขนาดไม่เกิน 3 ตันกรอสส์ หรือ ถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่ง
มีขนาดเกินกว่า 3 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอสส์
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือ
ท้าย รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิ่งของ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนายท้ายเรือ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ํา
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ กับลักษณะงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

๒๐๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

นายท้ายเรือ

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 30 ตัน
กรอสส์ แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือ
ท้าย รักษาความสะอาดตัวเรือ ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเรือ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๐๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนายท้ายเรือ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2605

นายท้ายเรือกลชายทะเล

หน้าที่โดยย่อ
1. ถือท้ายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลชายทะเล
ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 3 ตันกรอสส์
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือ
ท้าย รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิ่งของ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ถือท้ายเรือกลชายทะเล ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 3 ตัน
กรอสส์ แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ ไปตามแนวทางซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาสั่งขณะออกเดินทาง
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือ
ท้าย รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิ่งของตั้งแต่
สะพานเดินเรือถึงดาดฟ้าเรือ เข้าเวรยามขณะเดินเรือ
และเรือจอด
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๐๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล
ชายทะเลในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้ านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่ และ
4. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล
ชายทะเลในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

นายท้ายเรือกลชายทะเล

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ถือท้ายเรือกลชายทะเล ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 30 ตัน
กรอสส์ ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาสั่งขณะออก
เดินทาง
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือ
ท้าย รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิ่งของตั้งแต่
สะพานเดินเรือถึงดาดฟ้าเรือ เข้าเวรยามขณะเดินเรือ
และเรือจอด
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส4

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
สูงมากในการถือท้ายเรือและควบคุมเรือกลชายทะเล
ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 30 ตันกรอสส์บํารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๒๐๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

2606

ตําแหน่ง

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ควบคุมเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตขนาดเกินกว่า 60
ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 250 ตันกรอสส์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายท้ายเรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขต

๒๐๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และ
3. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล
ชายทะเลในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

2607

ตําแหน่ง

นายเรือเรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขต

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยนายเรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายในการควบคุมเรือขนาดความ
ยาวไม่เกิน 50 ฟุต สามารถเดินเรือได้เป็นอย่างดีในเขต
ที่ตนได้รับประกาศนียบัตร มีหน้าที่บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ประจําเรือ ดูแลบํารุงรักษาเรือยนต์ ติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด
เจ้าหน้าที่เข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยให้เรือยนต์ที่
รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรนายเรือเรือ
กลเดินทะเลเฉพาะเขตในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ส2

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนายเรือตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ซึ่งต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการควบคุมเรือขนาดความยาวไม่เกิน 50 ฟุต
สามารถเดินเรือได้เป็นอย่างดีในเขตที่ตนได้รับ
ประกาศนียบัตร มีหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ประจํา
เรือ ดูแลบํารุงรักษาเรือยนต์ ติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวร
ยามรักษาความปลอดภัยให้เรือยนต์ที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งนายเรือ
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และ
4. ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะ
เขตในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

๒๐๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

นายเรือเรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขต

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนายเรือตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย หรือทําหน้าที่นายเรือเรือตรวจการทางทะเล
ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญอย่างสูง
ในการควบคุมเรือขนาดความยาวตั้งแต่ 50 ฟุตขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 90 ฟุต สามารถเดินเรือได้เป็นอย่างดีในเขตที่
ตนได้รับประกาศนียบัตรมีหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่
ประจําเรือ ดูแลบํารุงรักษาเรือยนต์ ติดต่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่
เข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยให้เรือยนต์ที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งนายเรือ
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส4

1. ปฏิบัติงานในฐานะนายเรือตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย สามารถเดินเรือได้เป็นอย่างดีในเขตที่ตน
ได้รับประกาศนียบัตร ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ และ
ความชํานาญอย่างสูงมากในการควบคุมเรือขนาดตั้งแต่
90 ฟุตขึ้นไป มีหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ประจําเรือ
ดูแลบํารุงรักษาเรือยนต์ ติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวร
ยามรักษาความปลอดภัยให้เรือยนต์ที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และ
4. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล
ชายทะเลในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒๐๘

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

3

9,700

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2608

พนักงานอู่เรือ

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเฝ้าและนําชมเรือโบราณ
อธิบายประวัติความเป็นมาของเรือโบราณแต่ละลําแก่ผู้
เข้าชม ตลอดจนดูแลทําความสะอาดเรือพระราชพิธี
และอู่เรือพร้อมทั้งอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเรือ
พระราชพิธี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการเฝ้าและนําชมเรือโบราณ อธิบายประวัติ
ความเป็นมาของเรือโบราณแต่ละลําแก่ผู้เข้าชม
ตลอดจนดูแลทําความสะอาดเรือพระราชพิธีและอู่เรือ
พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเรือพระราชพิธี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๐๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานอู่เรือ ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

2.7 สายงานเฉพาะในพระราชฐาน
รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2701

พนักงานประกอบเครื่อง
เสวย

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการประกอบเครื่องเสวยและ
อาหารสําหรับข้าราชบริพาร ทั้งอาหารฝรั่ง อาหารไทย
คาวและหวาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การประกอบเครื่องเสวยและอาหารสําหรับข้าราช
บริพาร ทั้งอาหารฝรั่ง อาหารไทย คาวและหวาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ประกอบเครื่องเสวย ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
ส 2/หน. 1. บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ประกอบเครื่องเสวย ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
ประกอบเครื่องเสวย
2. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือตําแหน่งพนักงานประกอบเครื่อง
เสวยระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 3
การประกอบเครื่องเสวยและอาหารสําหรับข้าราช
ปี
บริพาร ทั้งอาหารฝรั่ง อาหารไทย คาวและหวาน
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๑๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2702 พนักงานเชิญเครื่องเสวย

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทําหนังสือเชิญเครื่องเสวย
จากห้องเครื่องต้นไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตั้งเครื่องบนที่
ประทับ ร่วมปฏิบัติงานเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่
มหาดเล็ก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การทําหนังสือเชิญเครื่องเสวยจากห้องเครื่องต้นไปมอบ
แก่เจ้าหน้าที่ตั้งเครื่องบนที่ประทับ ร่วมปฏิบัติงานเลี้ยง
รับรองกับเจ้าหน้าที่มหาดเล็ก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเชิญเครื่องเสวย ระดับ 1 ซึ่ง
ปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

๒๑๑

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2703 เจ้าหน้าที่ราชูปโภค

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นในการศุกําศพที่ได้รับพระราชทาน
โกศ ตลอดจนการพระราชทานเพลิงศพ ดูแลรักษาหอ
พระพุทธรูปสําคัญ เครื่องราชภัณฑ์และพระแสงอันมีค่า
ดูแลรักษาเครื่องสูงและประโคมแตรสังข์ กลองชนะใน
งานพระราชพิธีและงานศพ
2. ปฏิบัติรับใช้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การศุกําศพที่ได้รับพระราชทานโกศ ตลอดจนการ
พระราชทานเพลิงศพ ดูแลรักษาหอพระพุทธรูปสําคัญ
เครื่องราชภัณฑ์ และพระแสงอันมีค่า ดูแลรักษาเครื่อง
สูงและประโคมแตรสังข์ กลองชนะในงานพระราชพิธี
และงานศพ
2. ปฏิบัติรับใช้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
เจ้าหน้าที่ราชูปโภค ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๑๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2704 พนักงานพระภูษา

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทําความสะอาด ซักรีด
ประชุมพระภูษาและเสื้อผ้าในกิจการห้องบรรทม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญ
งานในหน้าที่ และ
2. เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การทําความสะอาดซักรีด ประชุมพระภูษาและเสื้อผ้า
ในกิจการห้องบรรทม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพระภูษา ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๒๑๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2705 พนักงานชาวที่

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการดูแลรักษาพระที่นั่ง ตําหนัก
อาคารสถานที่ประทับตลอดจนเครื่องประดับ ตกแต่ง
และพัสดุอันมีค่าตามที่ได้รับมอบหมายตลอดจน
ปฏิบัติงานรับรองแขกผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การดูแลรักษาพระที่นั่ง ตําหนัก อาคารสถานที่ประทับ
ตลอดจนเครื่องประดับ ตกแต่ง และพัสดุอันมีค่าตามที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติงานรับรองแขกผู้มี
เกียรติชาวต่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส 2/หน. 1. บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติงานของคนดูแลสถานที่
ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปและรับผิดชอบการดูแลบํารุงรักษา
พระที่นั่ง ตําหนัก อาคารสถานที่ประทับเก็บรักษา
เครื่องตกแต่งและพัสดุอันมีค่า กับสามารถตกแต่ง
สถานที่ให้เหมาะสมเป็นไปตามสมัยนิยม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๑๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ชาวที่ ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

18,190

1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งพนักงานชาวที่
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2706 เจ้าหน้าที่พระราชพิธี

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตั้งเครื่องมงคลพิธี โต๊ะหมู่
เครื่องนมัสการ จัดเชิญน้ําหลวงไปพระราชทานสรงพระ
ศพ อาบน้ําฝน ศุกําศพที่ได้พระราชทานหีบปฏิบัติการ
พระราชทานเพลิงศพและศพ ตกแต่งที่ประกอบการ
พระราชทานเพลิง ตกแต่งพลับพลาที่ประทับพระราช
อาสน์เก้าอี้ ในการเสด็จฯ งานพระราชพิธี งานพระราช
กุศล งานศพ และปฏิบัติพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงาน
ตลอดจนจัดของถวายพร
2. ปฏิบัติรับใช้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการตั้งเครื่องมงคลพิธี โต๊ะหมู่ เครื่องนมัสการ
จัดเชิญน้ําหลวงไปพระราชทานสรงพระศพ อาบน้ําฝน
ศุกําศพที่ได้พระราชทานหีบปฏิบัติการพระราชทาน
เพลิงศพและศพ ตกแต่งที่ประกอบการพระราชทาน
เพลิง ตกแต่งพลับพลาที่ประทับพระราชอาสน์ เก้าอี้ ใน
การเสด็จฯ งานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานศพ
และปฏิบัติพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงาน ตลอดจนจัดของ
ถวายพร
2. ปฏิบัติรับใช้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งเจ้าหน้าที่
พระราชพิธี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และ เคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๑๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2707 พราหมณ์

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานในฐานะพราหมณ์พิธี ต้องใช้ความรู้ในการ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่
ปฏิบัติงาน ศาสนพิธีดูแลรักษาเทวสถานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส2

1. ปฏิบัติงานในฐานะพราหมณ์พิธีซึ่งต้องใช้ความรอบรู้ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ความชํานาญและประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานศา ตําแหน่งพราหมณ์ ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
สนพิธีที่มีความสําคัญและ และดูแลรักษาเทวสถาน
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

1-2

5,840

22,220

ส 2/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชาควบคุม มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
การปฏิบัติงานศาสนพิธีของพราหมณ์ในระดับรองลงมา ความชํานาญงานในหน้าที่ หรือสุดแต่จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เป็นไปตามระเบียบ วิธีที่ถูกต้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1-3

7,100

29,320

๒๑๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2708 มหาดเล็ก

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้
จัดสถานที่ ภาชนะและอาหารในการพระราชทานเลี้ยง
รับรอง นําอาหารพระราชทานไปเลี้ยงทหารที่ป่วย เจ็บ
รักษาตัว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ทุกวัน ตาม
เสด็จ
2. ปฏิบัติรับใช้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ จัดสถานที่ ภาชนะและ
อาหารในการพระราชทานเลี้ยงรับรอง นําอาหาร
พระราชทานไปเลี้ยงทหารที่ป่วย เจ็บ รักษาตัว ณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ทุกวัน ตามเสด็จ
2. ปฏิบัติรับใช้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๑๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งมหาดเล็ก 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2
2709 เจ้าหน้าที่ตํารวจวัง

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตพระบรมมหาราชวังและเขตที่ประทับ
ถวายความปลอดภัยร่วมกับกองทหารรักษาการณ์ ปิด
เปิด และเฝ้าประตูตรวจผู้ผ่านเข้าออกนํานักทัศนาจร
ชมพระราชฐาน เสริมกําลังตํารวจหลวงรักษาพระองค์
ในเวลาเสด็จฯ
2. ปฏิบัติรับใช้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพระบรมมหาราชวัง
และเขตที่ประทับ ถวายความปลอดภัยร่วมกับกอง
ทหารรักษาการณ์ ปิด เปิด และเฝ้าประตูตรวจผู้ผ่าน
เข้าออกนํานักทัศนาจรชมพระราชฐาน เสริมกําลัง
ตํารวจหลวงรักษาพระองค์ในเวลาเสด็จฯ
2. ปฏิบัติรับใช้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๑๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตํารวจวัง ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

2.8 สายงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และความปลอดภัย
รหัส

ตําแหน่ง

2801 พนักงานปราบปรามทางน้ํา

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติชั้นต้นในการควบคุมและปราบปราม
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ําไทย พระราชบัญญัติเรือไทย และ
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ
ควบคุมและปราบปราม ดําเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย
พระราชบัญญัติเรือไทย และพระราชบัญญัติป้องกันเรือ
โดนกัน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานปราบปรามทางน้ํา ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๑๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2802 พนักงานควบคุม

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุมตัวและดูแลผู้เข้าร่วม
รับการตรวจพิสูจน์ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ให้ปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข ข้อบังคับ ดูแล
ความเรียบร้อยของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งขับและ
บํารุงรักษารถยนต์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การควบคุมตัวและดูแลผู้เข้าร่วมรับการตรวจพิสูจน์ ผู้
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ เงื่อนไข ข้อบังคับ ดูแลความเรียบร้อยของ
สถานที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งขับและบํารุงรักษารถยนต์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส 2/หน. 1. บังคับบัญชา ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานควบคุม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ควบคุม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ควบคุม ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1-2

2-3

7,100

7,940

ขั้นสูง
18,190

22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2803 พนักงานพินิจ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1.ปฏิบัติงานชั้นต้นในการรักษาการณ์เพื่อป้องกันการ
ไม่ให้เด็กและเยาวชนหลบหนี การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในสถานควบคุม
2.ร่วมกิจกรรมบําบัด แก้ไข ฟื้นฟูกับนักวิชาการอบรม
และฝึกวิชาชีพหรือวิชาอื่น เพื่อให้งานการบําบัด แก้ไข
ฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ
3.ร่วมจัดกิจกรรมบําบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตาม
โปรแกรมบําบัดยาเสพติดของกรมพินิจฯ เพื่อให้งาน
การบําบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ
4.เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (พ่อบ้านแม่บ้าน) ในงานการอภิบาลเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนและมีมาตรฐานตาม
มาตรฐานขั้นต่ําตามองค์การสหประชาชาติ
5.ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการทํากิจกรรมนอก
สถานที่ เพื่อป้องกันการหลบหนี
6.วางแผนการควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนมิให้หลบหนี
ตลอดจนวางแผนป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้การ
ดําเนินการป้องกันการหลบหนีหรือเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นมีระบบอันส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน
7.ประสานกับส่วนต่างๆ ในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
8.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่นําเด็ก
และเยาวชนไปกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อจัดระบบใน
การป้องกันการหลบหนีของเด็กและเยาวชน
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๒๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานพินิจ

ระดับ
ส2

หน้าที่โดยย่อ
1.ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การรักษาการณ์เพื่อป้องกันการไม่ให้เด็กและเยาวชน
หลบหนี การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถาน
ควบคุม
2.ร่วมกิจกรรมบําบัด แก้ไข ฟื้นฟูกับนักวิชาการอบรม
และฝึกวิชาชีพหรือวิชาอื่น เพื่อให้งานการบําบัด แก้ไข
ฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ
3.ร่วมจัดกิจกรรมบําบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตาม
โปรแกรมบําบัดยาเสพติดของกรมพินิจฯ เพื่อให้งาน
การบําบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ
4.เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (พ่อบ้านแม่บ้าน) ในงานการอภิบาลเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนและมีมาตรฐาน
ตามมาตรฐานขั้นต่ําตามองค์การสหประชาชาติ
5.ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการทํากิจกรรมนอก
สถานที่ เพื่อป้องกันการหลบหนี
6.วางแผนการควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนมิให้หลบหนี
ตลอดจนวางแผนป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้การ
ดําเนินการป้องกันการหลบหนีหรือเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นมีระบบอันส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน
7.ประสานกับส่วนต่างๆ ในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
8.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่นําเด็ก
และเยาวชนไปกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อจัดระบบใน
การป้องกันการหลบหนีของเด็กและเยาวชน
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๒๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพินิจ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ส 2/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานพินิจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานพินิจ

๒๒๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
พินิจ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2804 พนักงานอาณาบาล

ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
ภายใต้ การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
1
5,840
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่เดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
อาณาบาล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ภายใต้ การกํากับ
กว่า 3 ปี หรือ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั ิงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2-3
7,940
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
อาณาบาล ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ภายใต้ การกํากับ
กว่า 2 ปี หรือ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๒๔

ขั้นสูง
18,190

22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2805 พนักงานสืบราชการลับ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการหาข่าว สืบสวนติดตาม
พฤติการณ์บุคคลต่างชาติหรือนักการเมือง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การหาข่าว สืบสวนติดตามพฤติการณ์บุคคลต่างชาติ
หรือนักการเมือง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานสืบราชการลับ ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๒๒๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2806 พนักงานดับเพลิง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามัน ไฟ
ป่า โดยใช้เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์เคมีที่หน่วย
ราชการได้จัดไว้ ปฏิบัติงานช่วยผู้ประสบภัยโดย
ประสานกับฝ่ายแพทย์ เสนอแนะในการป้องกันการเกิด
เพลิงไหม้แก่ผู้บังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในหน้าที่หรือได้รับประกาศนียบัตรจาก
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย หรือ
2. ได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง
ราชการมาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยที่ฝึกให้

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามัน ไฟป่า โดยใช้เครื่อง
ดับเพลิงและอุปกรณ์เคมีที่หน่วยราชการได้จัดไว้
ปฏิบัติงานช่วยผู้ประสบภัยโดยประสานกับฝ่ายแพทย์
เสนอแนะในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้แก่
ผู้บังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๒๒๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2807 พนักงานกู้ภัย

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการกู้ภัยและดับเพลิงบริเวณท่า
อากาศยานและเขตรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
วิธีการและมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย
จัดทําและซักซ้อมแผนรองรับการดับเพลิงและกู้ภัย
อากาศยาน ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุก
แบบ
2. ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการทํางานให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การกู้ภัยและดับเพลิงบริเวณท่าอากาศยานและเขต
รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิธีการและมาตรฐาน
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ช่วยชีวิต
และปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย จัดทําและซักซ้อมแผน
รองรับการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ศึกษา
โครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบ
2. ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการทํางานให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานกู้ภัย ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

2808

ตําแหน่ง

พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุ
อันตราย

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการตรวจค้นอาวุธ วัตถุ
อันตราย และวัตถุระเบิดในอาคารสถานที่ บนอากาศ
ยาน รถยนต์โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ ตัวบุคคลและ
ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการ
ทํางานให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การตรวจค้นอาวุธวัตถุอันตราย และวัตถุระเบิดใน
อาคารสถานที่ บนอากาศยาน รถยนต์โดยสาร กระเป๋า
สัมภาระ ตัวบุคคล และควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้อุปกรณ์ในการทํางานให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
เสมอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุ
อันตรายระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๒๒๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

2.9 สายงานอื่น
รหัส

ตําแหน่ง

2901 พนักงานการเมือง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับมวลชนสัมพันธ์ด้านความ
มั่นคงอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการพลเรือน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
เกี่ยวกับมวลชนสัมพันธ์ด้านความมั่นคงอันเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการพลเรือน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการเมือง ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

๒๒๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
เหรียญกษาปณ์ ระดับ 1ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

18,190

ส 2/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
เหรียญกษาปณ์ ระดับ 1ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
เหรียญกษาปณ์
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1-2

7,100

22,220

ส2

2902 พนักงานเหรียญกษาปณ์

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยพนักงานดูเงินตรวจสอบ
นับ บรรจุ ชั่งน้ําหนักคัดเลือกเหรียญกษาปณ์ปลอมหรือ
ชํารุด รับและจ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ให้แก่ประชาชน
จัดเกลี่ยเหรียญกษาปณ์ แบก ขน ย้าย และบรรจุ
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยพนักงานดูเงินตรวจสอบ นับ บรรจุ ชั่งน้าํ หนัก
คัดเลือกเหรียญกษาปณ์ปลอมหรือชํารุดรับและจ่าย
แลกเหรียญกษาปณ์ให้แก่ประชาชน จัดเกลี่ยเหรียญ
กษาปณ์แบก ขน ย้าย และบรรจุธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓๐

รหัส

ตําแหน่ง

2903 พนักงานพัฒนาชนบท

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุม ดูแลรักษา
ตรวจสอบรายงานสภาพถนนและประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นในพื้นที่ รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําและ
ประชาสัมพันธ์งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับถนน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การควบคุม ดูแลรักษา ตรวจสอบรายงานสภาพถนน
และประสานงานกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่รวมทั้งให้
คําปรึกษาแนะนําและประชาสัมพันธ์งานโครงการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับถนน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพัฒนาชนบท ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่

๒๓๑

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2904

พนักงานบริการ
น้ํามันหล่อลื่น

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตรวจ เปลี่ยน และเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงน้ํามันหล่อลื่น น้ํามันไฮดรอลิค และอัดจารบี
ส่วนต่างๆ ของเครื่องมือกลเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะทุกชนิด ตลอดจนให้บริการด้าน อัดฉีด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การตรวจ เปลี่ยนและเติมน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่น
น้ํามันไฮดรอลิค และอัดจารบีส่วนต่างๆ ของเครื่องมือ
กลเครื่องจักรกลและยานพาหนะทุกชนิด ตลอดจน
ให้บริการด้านอัดฉีด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
บริการน้ํามันและหล่อลื่นระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
ส 2/หน. 1. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานบริการน้ํามันและ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
บริการน้ํามันและหล่อลื่นระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
หล่อลื่น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๓๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

1

5,840

15,260

1

7,100

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2905 พนักงานจัดหาที่ดิน

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับด้านจัดหาที่ เช่น รวบรวม
ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
ด้านจัดหาที่ดินที่ค่อนข้างยาก เช่น รวบรวมข้อมูลและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๓๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานจัดหาที่ดิน

ระดับ
ส3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง
เช่น ตรวจสอบหลักฐานกรรมสิทธิ์ และเอกสารต่างๆ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
จัดหาที่ดิน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ส4

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง
มาก เช่น ควบคุมการดําเนินการจัดหาที่ดิน ชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
จัดหาที่ดิน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3

9,700

31,420

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

3

13,960

33,540

ส 4/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุม รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานจัดหาที่ดิน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2906 ผู้ช่วยพนักงานที่ราชพัสดุ

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการบริหารควบคุมและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านการจัดผลประโยชน์ในที่ราช
พัสดุหรือที่ศาสนสมบัติ การปกครองดูแลบํารุงรักษา
การใช้ประโยชน์ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การ
พัฒนาที่ราชพัสดุ การเก็บรวบรวมทะเบียนและ
หลักฐานที่ดิน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญเกี่ยวกับการบริหารควบคุมและตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานด้านการจัดผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุหรือ
ที่ศาสนสมบัติ การปกครองดูแลบํารุงรักษา การใช้
ประโยชน์ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การพัฒนา
ที่ราชพัสดุ การเก็บรวบรวมทะเบียนและหลักฐานที่ดิน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานที่
ราชพัสดุ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๓๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2907

ตําแหน่ง

พนักงานขุดแต่ง
โบราณสถาน

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขุดแต่ง และบูรณะ
โบราณสถานควบคุมงานขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน
ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานควบคุม
งานขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ขุดแต่งโบราณสถาน ระดับ 1ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

2908

ตําแหน่ง

พนักงานดูแลผู้รับการ
สงเคราะห์

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ของสถานที่ ดูแลการกินอยู่หลับนอน ตลอดจนการ
สุขาภิบาลและอนามัยของผู้รับการสงเคราะห์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ ดูแลการกิน
อยู่หลับนอน ตลอดจนการสุขาภิบาลและอนามัยของ
ผู้รับการสงเคราะห์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ผู้รับการสงเคราะห์ ระดับ 1ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2909 พ่อบ้าน-แม่บ้าน

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นในการควบคุมดูแลผู้รับการ
สงเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่ให้เรียบร้อย ควบคุมดูแล
ผู้รับการสงเคราะห์หรือพี่เลี้ยงให้ปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันตามที่สถานสงเคราะห์ได้กําหนดไว้ สังเกต
พฤติกรรมผู้รับการสงเคราะห์ตามคําแนะนําของแพทย์
พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ อยู่เวรควบคุมดูแล
ผู้รับการสงเคราะห์ในเวลากลางคืน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การควบคุมดูแลผู้รับการสงเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่
ให้เรียบร้อย ควบคุมดูแลผู้รับการสงเคราะห์หรือพี่เลี้ยง
ให้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตามที่สถานสงเคราะห์ได้
กําหนดไว้ สังเกตพฤติกรรมผู้รับการสงเคราะห์ตาม
คําแนะนําของแพทย์พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์
อยู่เวรควบคุมดูแลผู้รับการสงเคราะห์ในเวลากลางคืน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความชํานาญในการดูแลผู้รับ
การสงเคราะห์ เป็นอย่างดีโดยผ่านการ
คัดเลือกของคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นแล้วว่า
เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในด้านนี้เป็นอย่างดี

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพ่อบ้าน - แม่บ้าน ซึ่งปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุมดูแลกิจการของ
สโมสร
2. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของ
พนักงานสโมสร
3. รับผิดชอบทรัพย์สินของสโมสร
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การควบคุมดูแลกิจการของสโมสร
2. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของ
พนักงานสโมสร
3. รับผิดชอบทรัพย์สินของสโมสร
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานจัดการสโมสร ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

2910 พนักงานจัดการสโมสร

๒๓๙

3

9,700

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

2911 พนักงานจัดการหอพัก

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการกํากับดูแลความเรียบร้อย
ของหอพัก และให้ความสะดวกแก่นักศึกษา และผู้เข้า
รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การกํากับดูแลความเรียบร้อยของหอพัก และให้ความ
สะดวกแก่นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานจัดการหอพัก ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๒๔๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

2912 ผู้ดูแลสนามบิน

ระดับ
ส1

ส2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตรวจตราดูแลความเรียบร้อย
ภายในสนามบินดูแลความปลอดภัยให้แก่อากาศยาน
ขณะที่มาทําการขึ้น - ลง ควบคุมดูแลมิให้สัตว์
ยานพาหนะหรือบุคคลเข้าไปในเขตทางวิ่ง ทางขึ้น และ
ลานจอดดูแลการรุกล้ําแนวเขตสนามบิน บํารุงรักษา
ซ่อมแซม สิ่งชํารุดเสียหายเล็กน้อยๆ ภายในสนามบิน
ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในหน้าที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในสนามบิน ดูแล
ความปลอดภัยให้แก่อากาศยานขณะที่มาทําการขึ้น ลง ควบคุมดูแลมิให้สัตว์ ยานพาหนะหรือบุคคลเข้าไป
ในเขตทางวิ่ง ทางขึ้น และลานจอด ดูแลการรุกล้ําแนว
เขตสนามบินบํารุงรักษาซ่อมแซม สิ่งชํารุดเสียหาย
เล็กน้อยๆ ภายในสนามบิน ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในหน้าที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๔๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับรถยนต์ บํารุงรักษาทํา
ความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ในการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ขับรถยนต์ / ขับรถจักรยานยนต์
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานใน
หน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ /
รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การขับรถยนต์บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ และ
แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี

2913 พนักงานขับรถยนต์

ส 2/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
ขับรถยนต์ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
ซึ่งปฏิบตั ิงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี

๒๔๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

ขั้นสูง
18,190

1-2

7,100

22,220

2-3

7,940

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

2914 พนักงานขับรถโดยสาร

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับรถยนต์โดยสาร
บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตผู้ขับรถตามที่
กฎหมายกําหนดไว้สําหรับรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การขับรถยนต์โดยสาร บํารุงรักษาทําความสะอาด
รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถ
ดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร ระดับ 1
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี

๒๔๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส1

ส2

2915 พนักงานประกอบอาหาร

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการประกอบอาหาร ทําความ
สะอาด ดูแลรักษาโรงครัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การประกอบอาหารทําความสะอาด ดูแลรักษาโรงครัว
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส 2/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน
2. ปฏิบัติงานซึ่งมีความยาก และต้องใช้คุณภาพงานสูง
เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๔๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
ประกอบอาหาร ระดับ 1ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งในชั้นเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั ิงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
14,140

1

5,840

15,260

1

7,100

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

2916 พนักงานพิธีสงฆ์

ระดับ
ส1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทําพิธีสงฆ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับเปรียญธรรม 5 ประโยค

ส2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน 1. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพิธีสงฆ์ ระดับ 1
การทําพิธีสงฆ์ต่างๆ
ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

๒๔๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

3. กลุ่มงานช่าง
3.1 สายงานด้านแบบและแผนที่
รหัส

3101 ช่างเขียน

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานช่างเขียนขั้นต้น ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบ เช่น คัดลอกแบบ คัด เขียน ย่อ แผนที่และ
ภาพต่างๆ รวมทั้งแบบแปลน เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญงาน เช่น คัดลอกแบบ
คัด เขียน ย่อ แผนที่และภาพต่างๆ รวมทั้ง แบบแปลน
เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๒๔๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

ช่างเขียน
ช4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในการคัดลอก
แบบ คัด เขียน ย่อ แผนที่และภาพต่างๆ รวมทั้งแบบ
แปลน เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความชํานาญที่สงู มากในการเขียน ย่อแผนที่และภาพ
หรือ
ต่างๆ รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา หรือควบคุม
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างเขียนในระดับ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
รองลงมา
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๔๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3102

ช่างเขียนแบบ

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบในเบื้องต้น โดยการ
เขียนแบบและคัดลอกแบบต่างๆ เช่น แบบพื้นราบ และ
แบบแสดงระดับของทาง แบบแปลนและรูปด้านข้าง
ของอาคาร แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทางแสดงภูมิ
ประเทศ รวมทั้งเขียนตัวอักษร เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1-2
7,100
1. ปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบ ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
ประสบการณ์ และความชํานาญในการเขียนแบบต่างๆ แบบ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
เช่น แบบแนวทางและระดับของทางแบบแปลนและรูป ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ด้านข้างของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดง่ายๆ ของแบบ
โครงสร้างของอาคาร สะพาน เขื่อน อาคารการประปา เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
เป็นต้น คัดลอกหรือเขียนแผนที่ต่างๆ เช่น แผนที่แสดง และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
เส้นทาง แนวทาง แสดงภูมิประเทศรวมทั้งเขียนอักษร 3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
และอื่นๆ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๒๔๘

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเขียนแบบ

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบ ซึ่งต้องใช้ความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญมากในการเขียน
แบบต่างๆ เช่น แบบแนวทางและระดับของทางแบบ
แปลนและรูปด้านข้างของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดง่ายๆ
ของแบบโครงสร้างของอาคาร สะพาน เขื่อน อาคาร
การประปา เป็นต้น คัดลอกหรือเขียนแผนที่ต่างๆ เช่น
แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง แสดงภูมิประเทศ รวมทั้ง
เขียนอักษรและอื่นๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๔๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
แบบ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3103

ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเขียนต้นร่างแผนที่เพื่อ
นําต้นฉบับไปใช้ในการพิมพ์ลายเส้น เขียนแยกสีแผนที่
ติดรายละเอียดแผนที่ในฟิล์มต้นร่างแยกสีแผนที่ ถ่าย ทํา - ต้นร่างแยกสีแผนที่ ติดรายละเอียดต่างๆ ในงาน
แผนที่ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยเขียนต้นร่างแผนที่เพื่อนําต้นฉบับไปใช้ใน
ลักษณะการพิมพ์ลายเส้น เขียนแยกสีแผนที่ติด
รายละเอียดแผนที่ในฟิล์มต้นร่าง แยกสีแผนที่ ถ่าย ทํา - ต้นร่างแยกสีแผนที่ ติดรายละเอียดต่างๆ ในงาน
แผนที่ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
เขียนแผนที่ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3104

ช่างเขียนแผนที่

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการจัดทําแผนที่ เช่น ช่วยในการ
แยกสีแผนที่ประกอบแผนที่ ติดรายละเอียดแผนที่ ผลิต
รายละเอียดแผนที่ จัดทําแผนที่จัดทํารายงาน จัดเก็บ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ สํารวจและ
จัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้านวิศวกรรม ช่วยฝึกอบรมใน
การจัดทําแผนที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่จําเป็นต้อง
ใช้เทคนิคชั้นสูง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญในการจัดทําแผนที่ เช่น
ช่วยในการแยกสีแผนที่ ประกอบแผนที่ติดรายละเอียด
แผนที่ ผลิตรายละเอียดแผนที่ จัดทําแผนที่ จัดทํา
รายงานจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
สํารวจและจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้านวิศวกรรม ช่วยฝึกอบรมในการจัดทําแผน
ที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียนแผน
ที่ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเขียนแผนที่

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 2/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชาควบคุม
ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานของช่างเขียนแผนที่
และผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
2-3
7,940
แผนที่ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ขั้นสูง
29,320

รหัส

3105

ตําแหน่ง

ช่างเขียนแผนที่ด้วยเครื่อง
เขียนแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูล
เกี่ยวกับแผนที่ แผนผังและผังต่างๆ ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ
2. จัดพิมพ์เอกสารแผนที่ แผนผัง และผังต่างๆ เพื่อ
ประกอบการจัดทํารายงาน
3. ดําเนินการและเป็นผู้ช่วยในการจัดทําแผนที่ แผนผัง
และผังต่างๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และวิธีการอื่น
4. เป็นผู้ช่วยในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้านวิศวกรรม เพื่อประกอบการจัดทําแผนที่ แผนผัง
และผังต่างๆ
5. เป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรมและจัดทําแผนที่ แผนผัง
และผังต่างๆ ให้แก่ อ.ป.ท.
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเขียนแผนที่ด้วยเครื่อง
เขียนแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนที่ แผนผัง และผังต่างๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
อย่างเป็นระบบ
2. จัดพิมพ์เอกสารแผนที่ แผนผัง และผังต่างๆ เพื่อ
ประกอบการจัดทํารายงาน
3. ดําเนินการและเป็นผู้ช่วยในการจัดทําแผนที่ แผนผัง
และผังต่างๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และวิธีการอื่น
4. เป็นผู้ช่วยในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้านวิศวกรรม เพื่อประกอบการจัดทําแผนที่ แผนผัง
และผังต่างๆ
5. เป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรมและจัดทําแผนที่ แผนผัง
และผังต่างๆ ให้แก่ อ.ป.ท.
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน
แผนที่ด้วยเครื่องเขียนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3106

ช่างพิมพ์แผนที่

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการพิมพ์แผ่นที่ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
1
5,080
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1
5,840
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างพิมพ์
แผนที่ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ความชํานาญในการพิมพ์แผ่นที่ต่างๆ
3 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒๕๕

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3107

พนักงานคัดลอกแบบ

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการคัดลอกข้อมูลต้นฉบับให้
ถูกต้องตรงตามรูปแบบต้นร่าง ทั้งรูปร่าง มิติ พิกัด
รายละเอียดของโครงสร้างตามภาพหน้าตัดรวมทั้งวาง
รูปแบบให้เรียบร้อยสวยงาม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่มีความละเอียด ปราณีต ซึ่งต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญ ในการคัดลอกข้อมูล
ต้นฉบับให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบต้นร่างทั้งรูปร่าง มิติ
พิกัด รายละเอียดของโครงสร้างตามภาพหน้าตัด
รวมทั้งวางรูปแบบให้เรียบร้อยสวยงาม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
1
5,840 18,190
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100 22,200
1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตาแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
คัดลอกแบบ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3.2 สายงานด้านไฟฟ้า สื่อสาร และอิเลคทรอนิคส์
รหัส

3201

ตําแหน่ง

ช่างไฟฟ้า

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแล
ในการช่วยติดตั้งประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา
ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
งานในหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญในการ
ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับบํารุงรักษา ซ่อม
เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย
จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
1
5,840 18,190
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100 22,220
1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไฟฟ้า
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
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงาน
ช่างไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง ประกอบดัดแปลง ปรับ ซ่อม
บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ
ไฟฟ้า รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไฟฟ้า
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช4

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญอย่างสูง
มาก ในงานช่างไฟฟ้า เช่น ติดตั้งประกอบ ดัดแปลง
ปรับ ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่างไฟฟ้า
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช่างไฟฟ้า

๒๕๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
2-3
7,940 29,320

3

9,700

31,420

รหัส

3202

ตําแหน่ง

ช่างอิเลคทรอนิคส์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ทักษะ และความชํานาญในการใช้ ควบคุม และ
แก้ไขซ่อมแซม รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องอิเลคโทรนิคส์
ต่างๆ เช่น เครื่องเรดาห์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
1
5,840 18,190
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้
ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญอย่างมากในการใช้
ควบคุม และแก้ไขซ่อมแซม รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องอิเลค
โทรนิคส์ต่างๆ เช่น เครื่องเรดาห์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างอิเลค
โทรนิคส์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 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

๒๕๙

1-2

7,100

22,220

รหัส

3203

ตําแหน่ง

ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบ้ติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในงานไฟฟ้าและ
อิเลคทรอนิคส์ เช่น ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ
ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2

1. ปฏิบ้ติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญเกี่ยวกับ
งานไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ เช่น ช่วยในการติดตั้ง
ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๖๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
1
5,840 18,190
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100 22,220
1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิคส์ ระดับ 1ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3204

ช่างมาตรวัดไฟฟ้า

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการตรวจสอบ
รับรองความเที่ยงตรงของเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
ตรวจสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทั้งระบบแรงสูงและ
แรงต่ํา ตรวจสอบเครื่องแปลงแรงดันในระบบแรงสูง
ตั้งแต่ 11,000โวลต์ถึง 33,000 โวลต์ ซ่อมแก้ไข
เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ ที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ตลอดจนออกไปตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับสัมปทาน
ของส่วนราชการและเอกชนที่กรมกําหนด 2 ปี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญ ในการ
ตรวจสอบ รับรองความเที่ยงตรงของเครื่องวัดพลังงาน
ไฟฟ้า ตรวจสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทั้งระบบแรง
สูงและแรงต่ํา ตรวจสอบเครื่องแปลงแรงดันในระบบ
แรงสูงตั้งแต่ 11,000 โวลต์ถึง 33,000 โวลต์ ซ่อมแก้ไข
เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ ที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ตลอดจนออกไปตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับสัมปทาน
ของส่วนราชการและเอกชนที่กรมกําหนด 2 ปี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๖๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
1
5,840 18,190
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างมาตร
วัดไฟฟ้า ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 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

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างมาตรวัดไฟฟ้า

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 2/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ควบคุมการ
ตรวจสอบ รับรองความเที่ยงตรงเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
ตรวจสอบเครื่องแปลงแรงดัน (Protential Transformer)
ระบบแรงสูง 11,000 โวลท์ ถึง 33,000 โวลท์ ตรวจ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Current ransformer) ตรวจสอบ
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
เครื่องจักรมาตรฐานให้คงสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจน
แนะนํา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างมาตรวัด
ไฟฟ้าในระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๖๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างมาตร
วัดไฟฟ้า ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
2-3
7,940 29,320

รหัส

3205

ตําแหน่ง

ช่างสายไฟฟ้า

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการควบคุมและใช้
เครื่องกลึง และเครื่องมือเชื่อมโลหะไฟฟ้าและแก๊สใน
งานซ่อม สร้างประดิษฐ์และประกอบติดตั้ง บํารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
1
5,840 18,190
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญในการควบคุมและใช้
เครื่องกลึง และเครื่องมือเชื่อมโลหะไฟฟ้าและ
แก๊สในงานซ่อม สร้างประดิษฐ์และประกอบติดตั้ง
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ทีมี
ลักษณะงานค่อนข้างยาก ต้องใช้ความรู้ ฝีมือและความ
ชํานาญ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
สายไฟฟ้า ระดับ 1 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 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

๒๖๓

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3206

ช่างสื่อสาร

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นภายใต้การกํากับ
ควบคุมโดยการช่วยติดตั้งซ่อม ดัดแปลง แก้ไข
ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่องสื่อสาร และ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่
เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร ดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
1
5,840 18,190
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100 22,220
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ 1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่างสื่อสาร
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ประสบการณ์ และความชํานาญในการติดตั้ง ซ่อม
ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่อง หรือ
สื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะงานค่อนข้างยากภายใต้การ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ควบคุมของผู้บังคับบัญชา
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒๖๔

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานช่างเครือ่ ง
สื่อสาร ช่วยดูแลแนะนําการปฏิบัติงานของช่างในระดับ
รองลงมา ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสื่อสาร
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช4

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญอย่างสูงมากในงานช่าง
เครื่องสื่อสาร ให้คําปรึกษาและคําแนะนําในเรื่องที่
เกี่ยวกับงานช่างสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง และช่วย
ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่าง
เครื่องสื่อสารในระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสื่อสาร
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
2-3
7,940 29,320

ช่างสื่อสาร

๒๖๕

3

9,700

31,420

รหัส

3207

ตําแหน่ง

ช่างวิทยุ

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในการตรวจ ซ่อม และ
บํารุงรักษาเครื่องวิทยุเครื่องรับ เครื่องส่ง และอุปกรณ์
ต่างๆ รวบรวมข้อมูล จัดทําประวัติการซ่อมและ
บํารุงรักษา เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะงานที่ไม่ยากนัก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์ และความชํานาญในการตรวจ ซ่อม และ
บํารุงรักษาเครื่องวิทยุ เครื่องรับ เครื่องส่งและอุปกรณ์
ต่างๆ ให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมารวบรวมข้อมูล จัดทํา
ประวัติการซ่อมและบํารุงรักษาเบิกจ่ายเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ลักษณะงานค่อนข้างยาก ต้องใช้ความรู้ความชํานาญ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างวิทยุ
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒๖๖

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างวิทยุ

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในการตรวจ ซ่อม
และบํารุงรักษาเครื่องวิทยุ เครื่องรับ เครื่องส่งและ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมารวบรวมข้อมูล
จัดทําประวัติการซ่อมและบํารุงรักษาเบิกจ่ายเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ลักษณะงานยาก ต้องการคุณภาพงานสูงต้องใช้ความรู้
ความชํานาญ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๖๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างวิทยุ
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
31,420

รหัส

3208

ตําแหน่ง

พนักงานวิทยุและทัศน
สัญญาณ

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการรับ-ส่งวิทยุ (วิทยุโทรเลขและ
วิทยุโทรศัพท์)และสัญญาณสากล เช่น สัญญาณโคมไฟ
หรือสัญญาณธง ที่เป็นสัญญาณสากลที่ใช้เกี่ยวกับเรือ
และบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องวิทยุ
ดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในในการรับ-ส่ง วิทยุ (วิทยุโทรเลขและวิทยุ
โทรศัพท์) และสัญญาณสากล เช่น สัญญาณโคมไฟ
หรือสัญญาณธง ที่เป็นสัญญาณสากลที่ใช้เกี่ยวกับเรือ
และบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องวิทยุ
ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ความชํานาญและประสบการณ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๖๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
วิทยุและทัศนสัญญาณระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

3.3 สายงานด้านการก่อสร้าง เครื่องยนต์ เครื่องกล และโลหะกรรม
รหัส

3301

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในงานสํารวจ เช่น วัด
ระยะ วัดมุม เป็นต้น ภายใต้การกํากับตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญในงาน
สํารวจ เช่น วัดระดับภูมิประเทศ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างสํารวจ

ช3

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสํารวจ
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสํารวจ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงาน
สํารวจ เช่น การสํารวจภูมิประเทศ วัดระดับภูมิประเทศ หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
การตรวจสอบข้อมูลจากการสํารวจ แผนที่แบบต่างๆ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
เป็นต้นรวมทั้งให้คําแนะนําการปฏิบัติงานของช่าง
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
สํารวจในระดับรองลงมา
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๖๙

1-2

2-3

7,100

7,940

ขั้นสูง
18,190

22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างสํารวจ

ระดับ
ช4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากในงาน
สํารวจ เช่น การสํารวจภูมิประเทศ วัดระดับภูมิประเทศ
การตรวจสอบข้อมูลจากการสํารวจ แผนที่แบบต่างๆ
เป็นต้น รวมทั้งให้คําแนะนําการปฏิบัติงานของช่าง
สํารวจในระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสารวจ
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
3

ขั้นต่ํา
9,700

ขั้นสูง
31,420

ช 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน แนะนํา ตรวจสอบ
และบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของช่างสํารวจทุกระดับ
ให้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสารวจ
ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ส่วน
ราชการกําหนด

3

9,700

33,540

๒๗๐

รหัส

3302

ตําแหน่ง

ช่างรังวัด

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการรังวัดทําแผนที่
เช่น ช่วยทําการรังวัดมุมและระยะของหมุดหลักฐาน
แผนที่ ช่วยทําการเขียนแผนที่และสร้างแผนที่สารบัญ
โครงงานและระวางแผนที่ ช่วยทําการคํานวณค่าพิกัด
ฉากวางหมุดหลักฐานการแผนที่ เตรียมข้อมูล รังวัด
ระยะมุมและรายการรังวัดทางดาราศาสตร์ เพื่อเข้า
เครื่องคํานวณการทําสอบสวนและรังวัดทําแผนที่เพื่อ
การออก รวม แบ่งแยก หรือสอบเขต หนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ใบไต่สวน
หรือโฉนดที่ดินสําหรับกรณีลักษณะงานมีรูปแผนที่ หรือ
ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม่ยาก เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการรังวัดทํา
แผนที่ เช่น รังวัดมุมและระยะของหมุดหลักฐาน แผนที่
เขียนแผนที่และสร้างแผนที่สารบัญโครงงานและระวาง
แผนที่ทําการคํานวณค่าพิกัดฉากวางหมุดหลักฐานการ
แผนที่ เตรียมข้อมูล รังวัดระยะมุมและรายการรังวัด
ทางดาราศาสตร์ เพื่อเข้าเครื่องคํานวณการทําสอบสวน
และรังวัดทําแผนที่เพื่อการออก รวม แบ่งแยก หรือ
สอบเขต หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่มีระวางรูป
ถ่ายทางอากาศ ใบไต่สวนหรือโฉนดที่ดินสําหรับกรณี
ลักษณะงานมีรูปแผนที่ หรือปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม่
ยาก เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๗๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง
1
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างรังวัด
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

1-2

ขั้นต่ํา
5,840

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3303

ช่างก่อสร้าง

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในงานช่างก่อสร้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยออกแบบ
ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวางโครงการ
ก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้างต่างๆ เช่น ทาง สะพาน
ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการก่อสร้าง
เช่น ช่วยออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา
ช่วยวางโครงการก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้างต่างๆ
เช่น ทางสะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์
เขื่อน อาคารชลประทานอาคารการประปา ท่าเทียบ
เรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และปฏิบัติงาน
สํารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๗๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ก่อสร้าง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างก่อสร้าง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญสูงเกี่ยวกับงาน
ช่างก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
และบํารุงรักษา ช่วยวางโครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษา
แนะนําหรือตรวจสอบทางด้านงานก่อสร้างต่างๆ เช่น
ทาง สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ําอาคาร อุโมงค์ เขื่อน
อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ
สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับการงานช่างก่อสร้าง
เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ
ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร
สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอก
แบบเขียนแบบ คํานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ในการสํารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน
เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๗๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ก่อสร้าง ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างก่อสร้าง

ระดับ
ช4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญสูงมากในงาน
ก่อสร้าง เช่น เช่น ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
วางโครงการก่อสร้างตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
หรือควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับการงานช่างก่อสร้าง
เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ
ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร
สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอก
แบบเขียนแบบ คํานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ในการสํารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน
เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ช 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ในการให้
คําปรึกษาแนะนํากํากับ ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของช่างก่อสร้าง รวมทั้งการฝึกอบรมช่าง
ก่อสร้างในความดูแลเป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๗๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง
3
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างก่อสร้าง ระดับ 3 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างก่อสร้าง ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่
ส่วนราชการกําหนด

3

ขั้นต่ํา
9,700

9,700

ขั้นสูง
31,420

33,540

รหัส

3304

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยช่างไม้

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยชั้นต้นในการช่วยซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างที่ทําด้วยไม้และครุภัณฑ์สํานักงานประเภทต่างๆ
ที่ทําด้วยไม้ หรือวัตถุอื่นที่ใช้แทนไม้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยที่มีประสบการณ์และความ
ชํานาญในการช่วยซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทําด้วยไม้และ
ครุภัณฑ์สํานักงานประเภทต่างๆ ที่ทําด้วยไม้ หรือวัตถุอื่นที่
ใช้แทนไม้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ไม้ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒๗๕

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

3305

ตําแหน่ง

ช่างไม้

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสร้าง ซ่อม และประกอบ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทําด้วยไม้ หรือวัสดุอื่น
ใดที่ใช้ไม้แทน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การสร้าง ซ่อม และประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ทําด้วยไม้ หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ไม้แทน ตลอดจน
ทําอุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง ทํางานช่างไม้ประณีต ทําบล็อกไม้สําหรับเท
โลหะผสมต่างๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อประมาณ
ราคางานไม้ ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไม้
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4.เป็นผู้ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๒๗๖

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างไม้

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญสูงในการสร้าง ซ่อมประกอบครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทําด้วยไม้ ตลอดจนทําอุปกรณ์
เครื่องใช้งานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ทํางาน
ปลูกสร้าง ทํางานช่างไม้ประณีต ทําบล็อกไม้สําหรับเท
โลหะผสมต่างๆ เพื่อหล่อแบบในทราย
หล่อ ออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งไม่ใช่โครงสร้าง
ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงาน ตลอดจน
ควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซมเครื่องมือกลไม้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ช 3/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของช่างไม้ จํานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๗๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําาแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไม้
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างไม้

ระดับ
ช4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญสูงมากในการสร้างซ่อม ประกอบครุภณ
ั ฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทําด้วยไม้ ตลอดจนทําอุปกรณ์
เครื่องใช้งานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ทํางาน
ปลูกสร้างออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งไม่ใช่โครงสร้าง ทํา
แบบไม้ประณีต ทําบล็อกไม้สําหรับเทโลหะผสมต่างๆ
เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ ประมาณราคางานไม้วางแผน
ควบคุมงาน ตลอดจนควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซม
เครื่องมือกลไม้ และหรือ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ช 4/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของช่างไม้ จํานวน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๗๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไม้
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

1. แต่งตัง้ จากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไม้
ระดับ 4 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี

2-3

ขั้นต่ํา
7,940

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

3306

ตําแหน่ง

ช่างปูน

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการ สร้าง ซ่อม ประกอบ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับปูนและ
คอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้องซ่อมแซม
อาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การสร้าง ซ่อมประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่
เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐฉาบปูน ผสมปูน ปู
กระเบื้อง ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่างปูน
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒๗๙

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างปูน

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญสูงในการสร้างซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบ
ปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงาน
ปูนทั้งหมด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ช 3/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของช่างปูน จํานวน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
1-2
7,100
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ช4
2-3
7,940
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ 1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน ระดับ 3
ชํานาญสูงมากในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบ 2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
ปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
ปูนทั้งหมด และหรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
2-3
9,700
ช 4/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน ระดับ 4
ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ของช่างปูน จํานวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี

๒๘๐

ขั้นสูง

22,220

29,320

31,420

รหัส

3307

ตําแหน่ง

ช่างฝีมือสนาม

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นด้านช่างฝีมือสนามภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล
อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม
ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงาน
วิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจข้อมูล
เบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน
สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุนการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน
รวมทั้งงานสนับสนุนการทดลองต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญงานค่อนข้างมากในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งาน
ก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร
ภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์
สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ
ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งาน
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา
คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงานสนับสนุนการทดลอง
ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๘๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
สนาม ระดับ 1 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง
งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม
งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค
งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งาน
สํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุนการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน
รวมทั้งงานสนับสนุนการทดลองต่างๆ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบงานช่างฝีมือสนาม โดย
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามใน
ระดับรองลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ
สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญงานสูงมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับ
ตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างฝีมือสนาม

๒๘๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
สนาม ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
สนาม ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

3308

ตําแหน่ง

ช่างสี

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเตรียม ผิว ผสม พ่นหรือทาสี
ลงบนสิ่งของต่างๆ เช่น อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์
ตัวถังรถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ขั้นสูง
15,260

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การเตรียม ผิว ผสมพ่นหรือทาสีลงบนสิ่งของต่างๆ เช่น
อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ตัวถังรถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้
เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสี
ระดับ 1 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

18,190

๒๘๓

1

5,840

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง
ในการเตรียม ผิวผสม พ่นหรือทาสีลงบนสิ่งของต่างๆ
เช่น อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ตัวถังรถยนต์ โต๊ะ
เก้าอี้ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสี
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
22,220

ช4

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง
มากในการเตรียมผิว ผสม พ่นหรือทาสีลงบนสิ่งของ
ต่างๆ เช่น อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ตัวถังรถยนต์
โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
2. ให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแก่ช่างสีระดับ
รองลงมา
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างสี
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

29,320

ช่างสี

๒๘๔

2-3

7,940

รหัส

3309

ตําแหน่ง

ช่างเคาะพ่นสี

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตัด ปะผุ เคาะ โป๊ว ขึ้นรูป
ตัวถัง อบ พ่นสีขัดสี ขัดมันเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะทุกชนิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การตัด ปะผุ เคาะ โป๊ว ขึ้นรูปตัวถัง อบ พ่นสี ขัดสี ขัด
มันเครื่องจักรกลและยานพาหนะทุกชนิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเคาะ
พ่นสี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๒๘๕

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3310

ช่างผลิตภัณฑ์ซีเมนต์

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทําผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ การ
สาธิตและฝึกอบรมการทําผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1-2
7,100
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
การทําผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ การสาธิตและฝึกอบรมการทํา ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒๘๖

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3311

ตําแหน่ง

ช่างตกแต่งสถานที่

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตกแต่งสถานที่ราชการต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างตกแต่ง
สถานที่ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
การตกแต่งสถานที่ราชการต่างๆ
3 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒๘๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส
3312

ตําแหน่ง
ผู้ดูแลช่างก่อสร้างและ
ตกแต่ง

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 3/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างไม้
ช่างปูน ช่างตัดเย็บและตกแต่ง ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง
หรือหลายตําแหน่ง ตามจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพ
ของงาน แต่ไม่น้อยกว่า 5 คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๘๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

3313

พนักงานบํารุงทาง

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการซ่อมบํารุงรักษาทางให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยและปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างทาง
ชลประทานภายใต้การกํากับ โดยใช้แรงงานและ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานของการ
บํารุงรักษาทาง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การซ่อมบํารุงรักษาทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและ
ปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างทางชลประทานภายใต้
การกํากับ โดยใช้แรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
ตามมาตรฐานของการบํารุงรักษาทาง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๘๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
บํารุงทาง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

3314

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องมือกล

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการกลึง เจาะ
คว้าน ไส ตัด และเจียระไนโลหะ ด้วยเครื่องมือกลต่างๆ
เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องคว้าน เครื่องไส
เครื่องตัด เครื่องเจียระไน เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานที่ต้องใช้ประสบการณ์
และความชํานาญในการกลึง เจาะ คว้าน ไส ตัด และ
เจียระไนโลหะ ด้วยเครื่องมือกลต่างๆ เช่น เครื่องกลึง
เครื่องเจาะ เครื่องคว้าน เครื่องไส เครื่องตัด
เครื่องเจียระไน เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องมือกล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๒๙๐

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

ช4
ช่างเครื่องมือกล

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในการกลึง เจาะ
คว้าน ไส ตัด และเจียระไนโลหะ ด้วยเครื่องมือกลต่างๆ
เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องคว้าน เครื่องไส
เครื่องตัด เครื่องเจียระไน เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องมือกล ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
3
9,700
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
และความชํานาญสูงมากในการกลึง เจาะ คว้าน ไส ตัด เครื่องมือกล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
และเจียระไนโลหะ ด้วยเครื่องมือกลต่างๆ เช่น
เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องคว้าน เครื่องไส เครื่องตัด 2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เครื่องเจียระไน เป็นต้น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานของช่างด้านการกลึง เจาะ คว้าน ไส
กัด และเจียรไนโลหะด้วยเครื่องมือกลต่างๆ เช่น
เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องคว้าน เครื่องไส เครื่องกัด
เครื่องเจียรไน เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๙๑

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องมือกล ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ส่วน
ราชการกําหนด

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

33,540

รหัส

3315

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องจักรกล

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในงานช่าง
เครื่องจักรกล ภายใต้การกํากับตรวจสอบ เช่น สร้าง
ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งและบํารุงรักษา ควบคุม
การทํางานของเครื่องจักรเครื่องยนต์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญในงานช่างเครื่องจักรกล
เช่น สร้าง ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง แก้ไขปรับปรุง
บํารุงรักษา ตรวจและทดสอบ ควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักรเครื่องยนต์ รวบรวมข้อมูลและจัดทําประวัติ
การซ่อมสร้าง คํานวณรายการ
และประมาณราคา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องมือกลระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๒๙๒

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องจักรกล

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการปฏิบัติงาน
ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต์คํานวณ
รายการและประมาณราคาในการซ่อมสร้าง คิด
ประกอบติดตั้ง ตรวจรับควบคุมการใช้และการเก็บ
รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องจักรกลระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช4

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างเครื่องจักรกลที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานด้าน
เครื่องจักรกลต่างๆ เช่น คํานวณและประมาณราคาใน
การสร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง และ
บํารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับโลหะ จัดทํารายงานเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
ของเครื่องจักรยนต์แบบต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์
เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้คําแนะนําชี้แจง
ฝึกอบรมในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
ควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องจักรกล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒๙๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องจักรกล

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่าง
เครื่องจักรกลให้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบ และวิธีที่
ถูกต้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๙๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องมือกล ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ส่วน
ราชการกําหนด

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
33,540

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2

3316

พนักงานเครื่องจักรกล

ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลต่างๆ พร้อม
ทั้งซ่อมแซมบํารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
1
5,080
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1
5,840
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
เครื่องจักรกล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
ด้านเครื่องจักรกลต่างๆ รวมทั้งซ่อมแซมบํารุงรักษา
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ในด้านเครื่องจักรกลต่างๆ รวมทั้งซ่อมแซมบํารุงรักษา เครื่องจักรกล ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒๙๕

ขั้นสูง
15,260

18,190

22,220

รหัส

3317

ตําแหน่ง

พนักงานคุมเครื่องยนต์และ
จักรกล

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นในการใช้และควบคุมเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ใน
การใช้เครื่องดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการใช้และควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้
เครื่องดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๙๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
คุมเครื่องยนต์และจักรกล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3318

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องยนต์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแล
ในงานซ่อมเครื่องยนต์เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม
บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์ช่วย
ควบคุมการเดินเครื่องยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการซ่อม
เครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา
ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์ ช่วยควบคุมการ
เดินเครื่องยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น เบิกจ่าย
จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องยนต์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๒๙๗

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องยนต์

ระดับ
ช3

ช4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญสูงในงานซ่อม
เครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา
ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ความละเอียด
แม่นยําและเทคนิคพอสมควร ช่วยคํานวณรายการ
จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการดําเนินการดังกล่าว ควบคุมการเดินเครื่องยนต์
ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดทําสถิติ และทํา
บันทึกประวัติการซ่อมและบํารุงรักษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญสูงมากในการซ่อม
เครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา
ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ความละเอียด
แม่นยําและเทคนิคพอสมควร ช่วยคํานวณรายการ
จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ
ดําเนินการดังกล่าว ควบคุมการเดินเครื่องยนต์
ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดทําสถิติ และทํา
บันทึกประวัติการซ่อมและบํารุงรักษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๙๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องยนต์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
3
9,700
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องยนต์ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องยนต์

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่าง
เครื่องยนต์ทุกระดับให้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๙๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่าง
เครื่องยนต์ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ส่วน
ราชการกําหนด

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
33,540

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3319

ลูกมือช่างเครื่องบิน

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแล ในการช่วย
ช่างเครื่องบินและช่วยผู้ช่วยช่างเครื่องบิน ซ่อมบํารุง
และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องบินเฉพาะส่วนที่รับ
มอบหมายจากช่างเครื่องบิน ดูแลรักษาเครื่องมือช่าง
ประจําตัว และเครื่องมือกลพิเศษภายใต้การ
ควบคุมดูแลของช่างเครื่องบิน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ประสบการณ์
และความชํานาญ ในการช่วยช่างเครื่องบินและช่วย
ผู้ช่วยช่างเครื่องบินปฏิบัติงานตามหน้าที่ช่วยซ่อมบํารุง
และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องบินเฉพาะส่วนที่รับ
มอบหมายจากช่างเครื่องบิน ดูแลรักษาเครื่องมือช่าง
ประจําตัวและเครื่องมือกลพิเศษภายใต้การควบคุมดูแล
ของช่างเครื่องบิน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๐๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งลูกมือช่าง
เครื่องบิน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3320 ช่างกลึง

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแล
ในการกลึง เช่น เจาะคว้าน ไส กัด และเจียระไนโลหะ
ด้วยเครื่องมือกลต่างๆ เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจาะ
เครื่องคว้าน เครื่องไสเครื่องกัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญในการกลึง เช่น เจาะ
คว้าน ไส กัด และเจียระไนโลหะด้วยเครื่องมือกลต่างๆ
เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องคว้าน เครื่องไส
เครื่องกัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่างกลึง
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๓๐๑

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างกลึง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการกลึง เช่น เจาะ
คว้าน ไส กัด และเจียระไนโลหะด้วยเครื่องมือกลต่างๆ
เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องคว้าน เครื่องไส
เครื่องกัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๐๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างกลึง
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

3321 ช่างเชื่อม

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแล
เกี่ยวกับงานเชื่อม เช่น การเชื่อมประสานและตัดโลหะ
ด้วยก๊าซและไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญในงานเชื่อม เช่น การ
เชื่อมประสานและตัดโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้าและซ่อม
อุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้
งานได้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเชื่อม
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๓๐๓

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานที่ต้องใช้ประสบการณ์
และความชํานาญสูงในงานเชื่อม เช่น การเชื่อม
ประสานและตัดโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า และซ่อม
อุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้
งานได้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเชื่อม
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช4

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญสูงมากในงานเชื่อม เช่น
การเชื่อมประสานและตัดโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า และ
ซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยใช้งานได้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเชื่อม
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช่างเชื่อม

๓๐๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3322 ช่างฝีมือโรงงาน

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นด้านฝีมือโรงงาน เช่น
งานซ่อม สร้างประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องมือกล งาน
ซ่อมยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ งาน
กลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานค่อนข้างยากซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญงานค่อนข้างสูงเกี่ยวกับ
งานด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อมสร้าง ประดิษฐ์
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ งาน
หล่อชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม และ
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๐๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
โรงงาน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ประสบการณ์
และความชํานาญสูงในด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม
สร้าง ประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องมือกลงานซ่อม
ยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง
งานเชื่อมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการช่วยดูแล
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับ
รองลงมา
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
โรงงาน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช4

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานช่างฝีมือโรงงานซึ่งต้อง
ใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญอย่าง
สูงมากในงานด้านฝีมือโรงงาน
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการช่วยดูแล
ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
โรงงาน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช่างฝีมือโรงงาน

๓๐๖

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,3200

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างฝีมือโรงงาน

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๐๗

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

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

ตําแหน่ง

3323 ช่างกลโรงงาน

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในงานช่างกลโรงงาน เช่น ซ่อม
สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ปรับ ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง
ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของ
เครื่องจักรกลชิ้นส่วนอื่นๆ และบํารุงรักษาเครื่องมือ
ต่างๆ ประจําโรงงาน
ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มีลักษณะงานค่อนข้างยาก
เกี่ยวกับงานช่างกลโรงงาน เช่น ซ่อม สร้าง ดัดแปลง
แก้ไข ปรับ ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบ
เครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลชิ้นส่วน
อื่นๆ และบํารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ประจําโรงงาน
ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างกล
โรงงาน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๓๐๘

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างกลโรงงาน

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญสูงในงานช่างกล
โรงงาน เช่น ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ปรับ ประกอบ
ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอย่าง
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลชิ้นส่วนอื่นๆ และบํารุงรักษา
เครื่องมือต่างๆ ประจําโรงงานตรวจและทดสอบ
เครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วน
อื่นๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างกล
โรงงาน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช4

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มีลักษณะงานยากซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากเกี่ยวกับ
งานช่างกลโรงงาน เช่นซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ปรับ
ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกล
บางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลชิ้นส่วนอื่นๆ และ
บํารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ประจําโรงงาน ตรวจและ
ทดสอบเครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล
ชิ้นส่วนอื่นๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่
เกี่ยวข้อง ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างกล
โรงงาน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓๐๙

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3324

ช่างเหล็ก

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในการตี ตัด เคาะ ม้วน
ให้เป็นรูปลักษณะตามต้องการ รวมทั้งประดิษฐ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กที่ไม่สามารถหาซื้อได้
ตามท้องตลาดขึ้นเอง
2. บํารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้ประดิษฐ์
ขึ้นเองและที่ใช้ในการทํางาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช่ประสบการณ์และความชํานาญ
ในการตี ตัด เคาะ ม้วนให้เป็นรูปลักษณะตามต้องการ
รวมทั้งประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กที่ไม่
สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดขึ้นเอง
2. บํารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้ประดิษฐ์
ขึ้นเองและที่ใช้ในการทํางาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๑๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเหล็ก
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเหล็ก

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง
ในฐานะช่างเหล็กโดยตี ตัด เคาะ ม้วน ให้เป็น
รูปลักษณะตามต้องการ รวมทั้งประดิษฐ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตาม
ท้องตลาดขึ้นเองสอนภาคปฏิบัติ
2. บํารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้ประดิษฐ์
ขึ้นเองและที่ใช้ในการทํางาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓๑๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเหล็ก
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

3325

ตําแหน่ง

ช่างหล่อ

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในงานหล่อ เช่น เตรียม
แม่พิมพ์ ช่วยบุขี้ผึ้งลงในแม่พิมพ์ผสมดินเพื่อใส่ในรูป
ขี้ผึ้ง ติดสายชนวน ช่วยเข้าดินในชั้นต่างๆเข้าปลอก
เหล็กรูปหุ่น ก่อเตาสูบหุ่น ก่อเตาหลอมโลหะ เช่น ทอง
นาค เงิน ทองแดง ทองเหลือง เป็นต้น ตัดสายชนวน
ขัดแต่งผิวพื้นโลหะ รมน้ํายาหรือขัดมันรูปหล่อ
จัดเตรียมวัสดุและเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
บันทึกรายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
2. รับ-ส่งโลหะ และตรวจสอบน้ําหนักเก็บรักษาโลหะ
ระหว่างการผลิต
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต หรือ
ใช้ร่วมกับเครื่องจักรในการผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๑๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างหล่อ

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญในงานหล่อ
เช่น เตรียมแม่พิมพ์ ช่วยบุขี้ผึ้งลงในแม่พิมพ์ผสมดินเพื่อ
ใส่ในรูปขี้ผึ้ง ติดสายชนวน ช่วยเข้าดินในชั้นต่างๆ เข้า
ปลอกเหล็กรูป หุ่น ก่อเตาสูบหุ่น ก่อเตาหลอมโลหะ
เช่น ทอง นาค เงิน ทองแดง ทองเหลืองเป็นต้น ตัดสาย
ชนวน ขัดแต่งผิวพื้นโลหะ รมน้ํายา หรือขัดมันรูปหล่อ
จัดเตรียมวัสดุและเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
บันทึกรายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
2. รับ-ส่งโลหะ และตรวจสอบน้ําหนักเก็บรักษาโลหะ
ระหว่างการผลิต
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต หรือ
ใช้ร่วมกับเครื่องจักรในการผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๑๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างหล่อ
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญสูงในงานหล่อ
เช่น เตรียมแม่พิมพ์ ช่วยบุขี้ผึ้งลงในแม่พิมพ์ผสมดินเพื่อ
ใส่ในรูปขี้ผึ้ง ติดสายชนวน ช่วยเข้าดินในชั้นต่างๆ เข้า
ปลอกเหล็กรูปหุ่น ก่อเตาสูบหุ่น ก่อเตาหลอมโลหะ เช่น
ทอง นาค เงิน ทองแดง ทองเหลือง เป็นต้น ตัดสาย
ชนวน ขัดแต่งผิวพื้นโลหะ รมน้ํายาหรือขัดมันรูปหล่อ
จัดเตรียมวัสดุและเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
บันทึกรายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
2. รับ-ส่งโลหะ และตรวจสอบน้ําหนักเก็บรักษาโลหะ
ระหว่างการผลิต
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต หรือ
ใช้ร่วมกับเครื่องจักรในการผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างหล่อ
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช 3/
หน.

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่างหล่อทุก
ระดับให้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งช่างหล่อระดับ 3 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 12 ปี

ช่างหล่อ

๓๑๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2

3326

ช่างฝีมือโลหะ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานโลหะกรรมชั้นต้นเพื่อผลิตให้ได้ตาม
รูปแบบหรือขนาดที่ต้องการตลอดจนดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานโลหะกรรมซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญงานเพื่อผลิตให้ได้ตามรูปแบบหรือขนาดที่
ต้องการ ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
งานโลหะ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างฝีมือ
1. ปฏิบัติงานโลหะกรรมที่ต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญงานสูงเพื่อผลิตให้ได้ตามรูปแบบหรือขนาด งานโลหะ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
ที่ต้องการ ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ กว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
ปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓๑๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

3327

ตําแหน่ง

ช่างชุบเคลือบผิวทางเคมี

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการชุบ เคลือบผิวโลหะด้วย
วิธีการทางเคมีหรือไฟฟ้าเคมี เช่น การอิเลคโทรเพลท
การรมดํา การเคลือบผิวด้วยสังกะสี การเคลือบผิวด้วย
ดีบุก การแอโนไดซิง และการอาบสี เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การชุบ เคลือบผิวโลหะด้วยวิธีการทางเคมีหรือไฟฟ้าเคมี
เช่น การอิเลคโทรเพลท การรมดําการเคลือบผิวด้วย
สังกะสี การเคลือบผิวด้วยดีบุก การแอโนไดซิง และการ
อาบสี เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างชุบ
เคลือบผิวทางเคมี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๑๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1
ช2

3328

ช่างทํารูปลอยตัว

ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการถอดแบบปั้น ถอดแบบ
ขี้ผึ้ง ตกแต่งแบบขี้ผึ้งตกแต่งแบบโลหะ เชื่อมแบบโลหะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การถอดแบบปั้นถอดแบบขี้ผึ้ง ตกแต่งแบบขี้ผึ้ง ตกแต่ง
แบบโลหะ เชื่อมแบบโลหะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทํารูป
ลอยตัว ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
ในการถอดแบบปั้นถอดแบบขี้ผึ้ง ตกแต่งแบบขี้ผึ้ง
กว่า 2 ปี หรือ
ตกแต่งแบบโลหะ เชื่อมแบบโลหะ หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
2. บังคับบัญชาควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของช่างทํารูปลอยตัวทุกระดับรองลงมาจาก เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
หัวหน้าช่างทํารูปลอยตัว
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๑๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช 3/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของช่างทํารูปลอยตัวให้ปฏิบัติงานไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างทํารูปลอยตัว

๓๑๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทํารูป
ลอยตัว ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

3329

ตําแหน่ง

ช่างทําตัวเหรียญกษาปณ์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ที่มีลักษณะงานไม่ยาก
นัก ในการทําตัวเหรียญกษาปณ์ ได้แก่ ลับลิ่ม เผา รีด
ตัด และหักโลหะเพื่อทําตัวเหรียญกษาปณ์ พร้อมทั้ง
กล่อมข้าง ล้าง ขัดเงาตัวเหรียญกษาปณ์ให้ได้ขนาด
มาตรฐาน และดําเนินการชุบล้างขัดเหรียญกษาปณ์ให้
สะอาดเป็นเงางามเพื่อส่งไปตีตราต่อไป
2. รับ-ส่งโลหะ ตรวจสอบจํานวน น้ําหนักและเก็บรักษา
โลหะระหว่างการผลิต
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตเหรียญกษาปณ์
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตหรือที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักรในการผลิต
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๑๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างทําตัวเหรียญกษาปณ์

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการทําตัว
เหรียญกษาปณ์ ได้แก่ ลับลิ่ม เผา รีด ตัด และหักโลหะ
เพื่อทําตัวเหรียญกษาปณ์ พร้อมทั้งกล่อมข้าง ล้าง ขัด
เงาตัวเหรียญกษาปณ์ให้ได้ขนาดมาตรฐาน และ
ดําเนินการชุบล้างขัดเหรียญ
กษาปณ์ให้สะอาดเป็นเงางามเพื่อส่งไปตีตราต่อไป
2. รับ-ส่งโลหะ ตรวจสอบจํานวน น้ําหนักและเก็บรักษา
โลหะระหว่างการผลิต
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตเหรียญกษาปณ์
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตหรือที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักรในการผลิต
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทําตัว
เหรียญกษาปณ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

ช่างทําตัวเหรียญกษาปณ์

ช 3/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานซึ่งต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในการทําตัวเหรียญ
กษาปณ์ ได้แก่ รับลิ่ม เผารีด ตัด และหักโลหะ เพื่อทํา
ตัวเหรียญกษาปณ์ พร้อมกับกล่อมข้าง ล้าง ขัดเงาตัว
เหรียญกษาปณ์ ให้ได้ขนาดมาตรฐานและดําเนินการล้าง
และขัดตัวเหรียญกษาปณ์ให้สะอาดเป็นเงางามเพื่อส่งไป
ตีตราต่อไป และหรือ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน ให้คําแนะนํา
การปฏิบัติงานควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
ช่างทําตัวเหรียญกษาปณ์ทุกชั้นรองลงมาจากหัวหน้า
ช่างทําตัวเหรียญกษาปณ์
3. รับ-ส่งโลหะ ตรวจสอบจํานวน น้ําหนักและเก็บรักษา
โลหะระหว่างการผลิต
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตเหรียญกษาปณ์
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตหรือที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักรในการผลิต
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชาควบคุม
ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่างทํา
ตัวเหรียญกษาปณ์ให้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แแต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทํา
ตัวเหรียญกษาปณ์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทําตัว
เหรียญกษาปณ์ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 10 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2

3330

ช่างตีตราเหรียญกษาปณ์
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ที่มีลักษณะงานไม่ยาก
นัก ในการตีตราเหรียญกษาปณ์ ได้แก่ ปรับ ควบคุม
เครื่องตีตรา คัดเลือก นับ ตรวจสอบ และชั่งเหรียญ
กษาปณ์ ตลอดจนแต่งหน้าเหรียญกษาปณ์ ดวงตรา
เหรียญที่ระลึก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์และความชํานาญในการตีตราเหรียญกษาปณ์
ได้แก่ ปรับ ควบคุมเครื่องตีตราคัดเลือก นับ ตรวจสอบและ
ชั่งเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนแต่งหน้าเหรียญกษาปณ์ ดวง
ตราเหรียญที่ระลึก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างตีตรา
เหรียญกษาปณ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างตีตรา
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานซึ่งต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในการตีตราเหรียญ เหรียญกษาปณ์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
กษาปณ์ ได้แก่ ปรับควบคุม เครื่องตีตรา คัดเลือก นับ น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ตรวจสอบและชั่งเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนแต่งหน้าตรา 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
ต่างๆ เช่น ดวงตราเหรียญกษาปณ์ ดวงตราเหรียญที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
ระลึก และหรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน ให้คําแนะนํา
การปฏิบัติงานควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั ิงานด้านนี้
ช่างตีตราเหรียญกษาปณ์ทุกระดับรองลงมาจากหัวหน้า มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ช่างตีตราเหรียญกษาปณ์
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๒

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างตีตราเหรียญกษาปณ์

ระดับ
ช 3/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชาควบคุม
ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่างตี
ตราเหรียญกษาปณ์ให้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างตีตรา
เหรียญกษาปณ์ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 10 ปี

ขั้นสูง
29,320

รหัส

3331

ตําแหน่ง

ช่างทําเครื่องมือ

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในการสุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและ
คุณสมบัติทางกล เก็บข้อมูลการสูญเสียของผลิตภัณฑ์
จัดเตรียมตัวอย่าง (ตัด-กลึง-ขัด) เตรียมสารละลาย เก็บ
ข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพผลิตภัณฑ์บํารุงรักษา
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจัดทําและปรับปรุงแบบฟอร์ม
เอกสาร ปฏิบัติงานหลอมโลหะโดยเตาไฟฟ้าหรือเตา
ธรรมดา ตัดหัวลิ่มโลหะที่หล่อแบบโม่ เลือกและล้างเถ้า
ตะกรัน ปอกผิวลิ่มโลหะ ขึ้นรูป ฝังเพชร พลอย ลงยา
แกะสลัก ชุบเคลือบ และขัดเครื่อทองรูปพรรณ
ปฏิบัติงานการผลิตชิ้นส่วนครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายตอบแทน ของ สั่งจ้างและเหรียญที่ระลึก
รับ-ส่ง ตรวจสอบจํานวน น้ําหนัก เก็บรักษาจัดเตรียม
และชั่งน้ําหนักโลหะหลอมหล่อ สุ่มตัวอย่าง และไสผิว
ลิ่มโลหะ ประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เตาหลอมไฟฟ้า
เตาหลอมหล่อโลหะ บํารุงรักษาเบื้องต้น เครื่องจักรใน
การผลิตลิ่มโลหะ ปรับแต่งแบบหล่อกราไฟท์ปั้นแบบ
ทรายและหลอมหล่อ อะไหล่ชิ้นส่วน เครื่องมือ
เครื่องจักรโดยรวมถึงการกลึง ปรับขนาด แม่ตรา ดวง
ตรา ให้มีขนาดและรูปร่างตามที่ต้องการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างทําเครื่องมือ

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการสุ่ม
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
และคุณสมบัติทางกล เก็บข้อมูลการสูญเสียของ
ผลิตภัณฑ์จัดเตรียมตัวอย่าง (ตัด-กลึง-ขัด) เตรียม
สารละลาย เก็บข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพผลิตภัณฑ์
บํารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจัดทําและปรับปรุง
แบบฟอร์ม เอกสาร ปฏิบัติงานหลอมโลหะโดยเตาไฟฟ้า
หรือเตาธรรมดา ตัดหัวลิ่มโลหะที่หล่อแบบโม่ เลือกและ
ล้างเถ้าตะกรัน ปอกผิวลิ่มโลหะ ขึ้นรูป ฝังเพชร พลอย
ลงยา แกะสลัก ชุบเคลือบ และขัดเครื่องทองรูปพรรณ
ปฏิบัติงานการผลิตชิ้นส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายตอบแทน ของสั่งจ้างและเหรียญที่ระลึก
รับ-ส่ง ตรวจสอบจํานวน น้ําหนัก เก็บรักษาจัดเตรียม
และชั่งน้ําหนักโลหะหลอมหล่อ สุ่มตัวอย่าง และไสผิว
ลิ่มโลหะ ประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เตาหลอมไฟฟ้า
เตาหลอมหล่อโลหะบํารุงรักษาเบื้องต้น เครื่องจักรใน
การผลิตลิ่มโลหะ ปรับแต่งแบบหล่อกราไฟท์ปั้นแบบ
ทรายและหลอมหล่อ อะไหล่ชิ้นส่วน เครื่องมือ
เครื่องจักรโดยรวมถึงการกลึง ปรับขนาด แม่ตรา ดวง
ตรา ให้มีขนาดและรูปร่างตามที่ต้องการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทํา
เครื่องมือ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างทําเครื่องมือ

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการสุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและ
คุณสมบัติทางกล เก็บข้อมูลการสูญเสียของผลิตภัณฑ์
จัดเตรียมตัวอย่าง(ตัด-กลึง-ขัด) เตรียมสารละลาย เก็บ
ข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพผลิตภัณฑ์บํารุงรักษา
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจัดทําและปรับปรุงแบบฟอร์ม
เอกสารปฏิบัติงานหลอมโลหะโดยเตาไฟฟ้าหรือเตา
ธรรมดา ตัดหัวลิ่มโลหะที่หล่อแบบโม่ เลือกและล้างเถ้า
ตะกรัน ปอกผิวลิ่มโลหะ ขึ้นรูป ฝังเพชร พลอย ลงยา
แกะสลัก ชุบเคลือบ และขัดเครื่องทองรูปพรรณ
ปฏิบัติงานการผลิตชิ้นส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายตอบแทน ของ สั่งจ้างและเหรียญที่ระลึก
รับ-ส่ง ตรวจสอบจํานวน น้ําหนัก เก็บรักษา จัดเตรียม
และชั่งน้ําหนักโลหะหลอมหล่อ สุ่มตัวอย่าง และไสผิว
ลิ่มโลหะ ประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เตาหลอมไฟฟ้า
เตาหลอมหล่อโลหะ บํารุงรักษาเบื้องต้น เครื่องจักรใน
การผลิตลิ่มโลหะ ปรับแต่งแบบหล่อกราไฟท์ปั้นแบบ
ทรายและหลอมหล่ออะไหล่ชิ้นส่วน เครื่องมือ ครื่อง
จักร โดยรวมถึงการกลึง ปรับขนาด แม่ตราดวงตรา ให้
มีขนาดและรูปร่างตามที่ต้องการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทํา
เครื่องมือ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างทําเครื่องมือ

ระดับ
ช 3/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชาควบคุม
ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่างทํา
เครื่องมือให้ปฏิบัติงานตามระเบียบและวิธีการที่ถูกต้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทํา
เครื่องมือ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 12 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

3332

ตําแหน่ง

ช่างปรับซ่อมเครื่องมือ
สํารวจ

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการซ่อมปรับ
เครื่องมือสํารวจ ได้แก่ ซ่อม แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจ
และทดสอบเครื่องมือสํารวจที่ใช้ในการสํารวจเช่น กล้อง
ระดับ กล้องธีโอโดไลต์ ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญในการซ่อมปรับ
เครื่องมือสํารวจ ได้แก่ ซ่อม แก้ไข ประกอบปรับ ตรวจ
และทดสอบเครื่องมือสํารวจที่ใช้ในการสํารวจ เช่น
กล้องระดับกล้องธีโอโดไลต์ ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปรับ
ซ่อมเครื่องมือสํารวจ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๒๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในการซ่อมปรับ
เครื่องมือสํารวจ ได้แก่ ซ่อม แก้ไข ประกอบปรับ ตรวจ
และทดสอบเครื่องมือสํารวจที่ใช้ในการสํารวจ เช่น
กล้องระดับกล้องธีโอโดไลต์ ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปรับ
ซ่อมเครื่องมือสํารวจระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั ิงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช4

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญสูงมากเกี่ยวกับ
การปรับซ่อมเครื่องมือสํารวจ ได้แก่ ซ่อมแก้ไข
ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่องมือสํารวจที่ใช้ใน
การสํารวจเช่น กล้องระดับ กล้องธีโอโดไลต์ ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปรับ
ซ่อมเครื่องมือสํารวจ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช่างปรับซ่อมเครื่องมือ
สํารวจ

๓๒๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2

3333

ช่างซ่อมบํารุง
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการซ่อมแซม
ปรับแต่ง ดัดแปลงประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษา
เครื่องจักรเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญในการซ่อมแซม บํารุง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
ปรับแต่ง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษา
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ทําการ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทฤษฎีพื้นฐานและด้าน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ การบํารุงรักษา และซ่อมแซม มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าใน
เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างถูกวิธี ดูแลการปฏิบัติงานและให้คําปรึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
แก่ช่างในระดับรองลงมา
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะซึ่งต้องใช้ทักษะ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
บํารุง ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการซ่อมแซม
2 ปี หรือ
ปรับแต่ง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษา
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ทําการ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทฤษฎีพื้นฐานและด้าน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ การบํารุงรักษา และซ่อมแซม และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
เครื่องจักรกล เครื่องยนต์และยานพาหนะอย่างถูกวิธี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
ดูแลการปฏิบัติงานและให้คําปรึกษาแก่ช่างในระดับ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
รองลงมา
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓๓๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1

5,840

18,190

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างซ่อมบํารุง

ระดับ
ช4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ทักษะประสบการณ์และความชํานาญสูงมากใน
การซ่อมแซม ปรับแต่ง ดัดแปลงประกอบ ติดตั้ง และ
บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ
ดําเนินการวางแผนทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน
เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน ทดสอบประสิทธิภาพ
เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่
ผ่านการซ่อมบํารุงแล้วภายใต้การกํากับดูแลของ
ข้าราชการ ร่วมกับข้าราชการในการให้คําแนะนําและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคนิคในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาและการใช้งานของเครื่องจักรกล
ยานพาหนะ ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดูแล
การปฏิบัติงานและให้คําปรึกษาแก่ช่างซ่อมบํารุงระดับ
รองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๓๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
บํารุงระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
29,320

รหัส

3334

ตําแหน่ง

ช่างจัดสถานที่พธิ ีการ

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ฝีมือ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญอย่างสูง ในฐานะช่างผู้ชํานาญการด้านพิธีการ
การก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับ และตกแต่งสถานที่
เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ในการรับเสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในงานพระราชพิธี งานพิธี และงานรัฐพิธี ทั่ว
ภูมิภาคของประเทศ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ฝีมือ ความปราณีต ประสบการณ์
และความชํานาญอย่างสูงมาก ในฐานะช่างผู้ชาํ นาญการ
ด้านพิธีการ การก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับ และ
ตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ ในการรับเสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธี งานพิธี และ
งานรัฐพิธี ทั่วภูมิภาคของประเทศ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๓๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 12 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่างจัด
สถานที่พิธีการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

4

9,700

ขั้นสูง
36,020

38,940

รหัส

3335

ตําแหน่ง

ช่างฝีมือทั่วไป

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างฝีมือ
ทั่วไป โดยปฏิบัติงานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์เครื่องจักรกล
เครื่องมือกล งานไม้ งานสี งานปูน งานศิลปกรรม งาน
หล่อชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม งาน
โลหะกรรม งานซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน
สะพาน งานก่อสร้าง งานโยธา งานสนับสนุนงาน
วิศวกรรม งานสนับสนุนการเตรียมวัสดุเพื่อใช้ใน
การศึกษาวิเคราะห์ทดลอง งานซ่อมแซม ดัดแปลง
ประกอบ ติดตั้ง ตรวจเช็ค บํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ หรือจัดทําประวัติการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๓๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างฝีมือทั่วไป

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญค่อนข้างสูงเกี่ยวกับงานช่างฝีมือทั่วไป โดย
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ เครื่องจักรกล เครื่องมือ
กล งานไม้ งานสี งานปูน งานศิลปกรรม งานหล่อ
ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม งานโลหะ
กรรม งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน
สะพาน งานก่อสร้าง งานโยธา งานสนับสนุนงาน
วิศวกรรม งานสนับสนุนการเตรียมวัสดุเพื่อใช้ใน
การศึกษาวิเคราะห์ทดลอง งานซ่อมแซม ดัดแปลง
ประกอบติดตั้ง ตรวจเช็ค บํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ หรือจัดทําประวัติการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๓๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
บํารุง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างฝีมือทั่วไป

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญสูงเกี่ยวกับงานช่างฝีมือทั่วไป โดย
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ เครื่องจักรกล เครื่องมือ
กล งานไม้ งานสี งานปูน งานศิลปกรรม งานหล่อ
ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อมงานโลหะ
กรรม งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน
สะพาน งานก่อสร้าง งานโยธา งานสนับสนุนงาน
วิศวกรรม งานสนับสนุนการเตรียมวัสดุเพื่อใช้ใน
การศึกษาวิเคราะห์ทดลอง งานซ่อมแซม ดัดแปลง
ประกอบ ติดตั้งตรวจเช็ค บํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ หรือจัดทําประวัติการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๓๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
บํารุง ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

3.4 สายงานด้านการต่อเรือและเครื่องเรือ
รหัส

3401

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยช่างไม้ขยายแบบ

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในงานช่วยเขียนขยายแบบเรือ งาน
ช่างไม้ งานต่อเรือและซ่อมเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในงานช่วยเขียนขยายแบบเรือ งานช่างไม้ งาน
ต่อเรือและซ่อมเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ไม้ขยายแบบระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๓๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

3402

ตําแหน่ง

ช่างไม้ขยายแบบ

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเขียนขยายแบบเรือ งานช่าง
ไม้ งานต่อเรือและซ่อมเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการเขียนขยายแบบเรือ ปฏิบัติงานช่างไม้
งานต่อเรือและซ่อมเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ไม้ขยายแบบระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๓๓๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3403

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยช่างต่อเรือเหล็ก

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยงานซ่อม งานต่อเรือ
เหล็กและงานส่วนประกอบที่เป็นเหล็กในการต่อเรือไม้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการช่วยงานซ่อม งานต่อเรือเหล็ก และงาน
ส่วนประกอบที่เป็นเหล็กในการต่อเรือไม้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ต่อเรือเหล็กระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๓๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

3404

ตําแหน่ง

ช่างต่อเรือเหล็ก

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในงานซ่อมแซม งาน
ต่อเรือเหล็ก และงานส่วนประกอบที่เป็นเหล็กในการต่อ
เรือไม้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
ช2
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างต่อเรือ
ประสบการณ์และความชํานาญในการซ่อมแซม การต่อ เหล็กระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
เรือเหล็ก และส่วนประกอบที่เป็นเหล็กในการต่อเรือไม้ ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
ช 2/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชาควบคุม 1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ง ชั้น/ระดับ 2ซึ่ง
2-3
7,940
ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของช่างต่อเรือเหล็ก ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
และผู้ช่วยช่างต่อเรือเหล็ก
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กว่า 10 ปี
๓๓๙

ขั้นสูง
18,190

22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

3405

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญการต่อเรือ
เหล็ก

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยผู้เชี่ยวชาญในการต่อเรือ
เหล็ก และส่วนประกอบที่เป็นเหล็กในการต่อเรือไม้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญในการช่วยผู้เชี่ยวชาญในการต่อเรือเหล็ก
และส่วนประกอบที่เป็นเหล็กในการต่อเรือไม้
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วย
ผู้เชี่ยวชาญการต่อเรือเหล็กระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท

๓๔๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

3406

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องเรือ

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแล แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ในการควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือ โดยปฏิบัติงานอย่างใด ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อม
บํารุงรักษา ติดตั้ง ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร จัด
เตรียมการใช้เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ เครื่องจักร
เรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญในการ
ควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือ โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อมบํารุงรักษา
ติดตั้ง ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร จัดเตรียมการ
ใช้เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือเครื่องจักรเรือ
เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๔๑

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง
เรือระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องเรือ

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในการ
ควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อม
บํารุงรักษา ติดตั้ง ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร จัด
เตรียมการใช้เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือเครื่องจักร
เรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น
รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๔๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง
เรือระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เคยปฏิบัติหน้าที่ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3407

ช่างเครื่องเรือกลลําน้ํา

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการควบคุม ดูแล
บํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรยนต์ของเรือ
กลลําน้ําซึ่งมีกําลังเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 60 แรงม้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญในการควบคุม
ดูแล บํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรยนต์
ของเรือกลลําน้ําซึ่งมีกําลังเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 60
แรงม้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๔๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
1
5,080
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
1. แต่งตั้งจากผู้ดรงตแหน่งเดิมหรือตแหน่งช่างเครื่องเรือ
กลลําน้ําระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

3408

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแล
ในการควบคุม ดูแลบํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้อง
เครื่องจักรยนต์ของเรือกลชายทะเล ซึ่งมีกําลัง
เครื่องยนต์เกินกว่า 60 แรงม้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญในการควบคุม
ดูแล บํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรยนต์
ของเรือกลชายทะเล ซึ่งมีกําลังเครื่องยนต์เกินกว่า 60
แรงม้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๔๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง
เรือกลชายทะเลระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการควบคุม
ดูแล บํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรยนต์
ของเรือกลชายทะเล ซึ่งมีกําลังเครื่องยนต์เกินกว่า 60
แรงม้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง
เรือกลชายทะเล ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช4

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากในการ
ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักร
ยนต์ของเรือกลชายทะเล ซึ่งมีกําลังเครื่องยนต์เกินกว่า
60 แรงม้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง
เรือกลชายทะเลระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล

๓๔๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

3409

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องเรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขต

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ทักษะและความชํานาญในการควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักร
ประจําเรือ รับผิดชอบห้องเครื่องและให้เรือสามารถ
ปฏิบัติการได้โดยสม่ําเสมอ มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการใช้ระบบไฟฟ้าในเรืออบรม ฝึกฝนพนักงาน
ในเรือให้มีความสามารถซ่อมเครื่องยนต์ให้ถูกต้องตาม
หลักวิชา พิจารณาตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องใช้
เกี่ยวกับการซ่อมทําให้เพียงพอร่วมเข้าเวรยามรักษา
ความปลอดภัยให้กับเรือยนต์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ทักษะประสบการณ์และความชํานาญอย่างสูงใน
การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปรับปรุง ซ่อมแซม
บํารุงรักษาเครื่องจักรประจําเรือ รับผิดชอบห้องเครื่อง
และให้เรือสามารถปฏิบัติการได้โดยสม่ําเสมอ มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ระบบไฟฟ้าในเรือ อบรม
ฝึกฝนพนักงานในเรือให้มีความสามารถซ่อมเครื่องยนต์
ให้ถูกต้องตามหลักวิชา พิจารณาตรวจสอบสภาพ
เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมทําให้เพียงพอร่วม
เข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยให้กับเรือยนต์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ระดับ 1ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓๔๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

3410

ตําแหน่ง

สรั่งช่างกล

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุมการปรับซ่อมและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องจักรอื่นๆ ที่มิได้
เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า อบรมและฝึกหัดพนักงาน
เกี่ยวกับการปรับและซ่อม ทําให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตรวจในด้านสวัสดิการ และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของที่อยู่อาศัยของพนักงานช่างกล พิจารณา
ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมทําให้
เพียงพอเป็นนายยามเรือเดินและเรือจอด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการควบคุมการปรับซ่อมและบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลและเครื่องจักรอื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการ
ไฟฟ้า อบรมและฝึกหัดพนักงานเกี่ยวกับการปรับและ
ซ่อมทําให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตรวจในด้าน
สวัสดิการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่อยู่
อาศัยของพนักงานช่างกล พิจารณาตรวจสภาพ
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมทําให้เพียงพอ เป็น
นายยามเรือเดินและเรือจอด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๔๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

สรั่งช่างกล

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการควบคุมการ
ปรับซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องจักร
อื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า อบรมและฝึกหัด
พนักงานเกี่ยวกับการปรับและซ่อม ทําให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ตรวจในด้านสวัสดิการ และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของที่อยู่อาศัยของพนักงานช่างกล
พิจารณาตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อม
ทําให้เพียงพอเป็นนายยามเรือเดินและเรือจอด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๔๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งสรั่งช่างกล
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากทหารเรือ ยศ ไม่ต่ํากว่าพันจ่าเอก ซึ่งเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเคย
ปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
5. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
6. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

สรั่งช่างกล

ระดับ
ช4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญสูงมากในการควบคุม
การปรับซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
เครื่องจักรอื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า อบรมและ
ฝึกหัดพนักงานเกี่ยวกับการปรับและซ่อม ทําให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ตรวจในด้านสวัสดิการ และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของที่อยู่อาศัยของพนักงานช่างกล
พิจารณาตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อม
ทําให้เพียงพอเป็นนายยามเรือเดินและเรือจอด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๔๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งสรั่งช่างกล
ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเคย
ปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
4. แต่งตั้งจากนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งเคยปฏิบัติงาน
ในด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
5. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3411

พนักงานคานเรือ

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการนําเรือขึ้นลงคาน ทําความ
สะอาด เคาะ ขูดสนิมทาสีเรือ และใช้เครื่องมือกลพ่วง
คานเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการนําเรือขึ้นลงคาน ทําความสะอาด เคาะ
ขูดสนิม ทาสีเรือ และใช้เครื่องมือกลพ่วงคานเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๕๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
1
5,080
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
คารเรือระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2

3412

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการใช้เครื่องขุด (ประจําเรือขุด)
ตลอดจนบํารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
ในการใช้เครื่องขุด(ประจําเรือขุด) ตลอดจนบํารุงรักษา
แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานขุด
ช 2/หน. 1. รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและความ
เป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่แผนกขุดในเรือ ควบคุมดูแลพัสดุ
ต่างๆ ของแผนกขุด ตลอดจนการรักษาความสะอาด
เรียบร้อยของอุปกรณ์ขุดภายในเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๕๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ขุดระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

18,190

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ขุดระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3413

ผู้ช่วยพนักงานควบคุมเรือ
ขุด

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการดูแลการทํางานของเครื่องขุด
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนบํารุงรักษา
แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องขุด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การดูแลการทํางานของเครื่องขุดให้เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามหลักวิชา ตลอดจนบํารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องขุด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๕๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วย
พนักงานควบคุมเรือขุด ระดับ 1ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3414

ตําแหน่ง

พนักงานควบคุมเรือขุด

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุมเรือขุด ตลอดจน
บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเรือขุด
และควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
เรือขุดหัวสว่านให้เป็นไปตามหลักฐานและมี
ประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การควบคุมเรือขุดตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเรือขุด และควบคุม
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรือขุดหัว
สว่านให้เป็นไปตามหลักฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๕๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ควบคุมเรือขุดระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

3415

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

พนักงานทดลองอุปกรณ์เรือ ช 2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทําการทดลองโลหะและวัตถุ
ต่างๆ ที่ใช้ประกอบตัวเรือและเครื่องจักร ทดลอง
เครื่องมือเครื่องใช้ประจําเรือที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ตาม พ.ร.บ. การเดินเรือ ทดลองและแนะนําในการใช้
เครื่องมือต่างๆ ทดลองความทนทานของวัตถุที่จะนําไป
ซ่อมตัวเรือและเครื่องจักร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการทําการทดลองโลหะและวัตถุต่างๆ ที่ใช้
ประกอบตัวเรือและเครื่องจักร ทดลองเครื่องมือ
เครื่องใช้ประจําเรือที่เกี่ยวกับความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.
การเดินเรือ ทดลองและแนะนําในการใช้เครื่องมือต่างๆ
ทดลองความทนทานของวัตถุที่จะนําไปซ่อมตัวเรือและ
เครื่องจักร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๕๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ทดลองอุปกรณ์เรือ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

3.5 สายงานด้านขับเครื่องจักรกลและล้อเลื่อน
รหัส

3501

ตําแหน่ง

พนักงานขับรถงานเกษตร
และก่อสร้าง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ได้แก่ รถแทรกเตอร์ทั้งล้อยางและล้อ
ตีนตะขาบ รถเกลี่ย รถผสมดิน รถกระทุ้งดิน รถฟาร์ม
แทรกเตอร์ รถเกรดเดอร์ รถบดถนน รถบรรทุก รถตักดิน
รถที่มีกระบะ เปิดท้องเทหรือยกเท รถซึ่งลากพ่วง
(Trailer) ที่มีขนาดบรรทุก 15 ตันขึ้นไปรถยก รถปั้นจั่น
2. บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของการ
ใช้เครื่องดังกล่าวให้อยู่ในสภาพใช้การได้
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาติขับรถตาม
กฎหมาย

ช2

2. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญ ในการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
คือ รถแทรกเตอร์ทั้งล้อยางและล้อตีนตะขาบ รถเกลี่ย
รถผสมดิน รถกระทุ้งดิน รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถเกรด
เดอร์ รถบดถนน รถบรรทุก รถตักดิน รถที่มีกระบะเปิด
ท้องเทหรือยกเท รถซึ่งลากพ่วง (Trailer)ที่มีขนาดบรรทุก
15 ตันขึ้นไป รถยก รถปั้นจั่น
2. บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของการ
ใช้เครื่องดังกล่าวให้อยู่ในสภาพใช้การได้
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงานขับ
รถงานเกษตรและก่อสร้าง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมาย

๓๕๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3502

ตําแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมาย

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

๓๕๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3503

ตําแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง ชนิดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ํากว่า 150 BHP ลง
มา
2. รถตักทุกแบบต่ํากว่า 150 BHP
3. รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
4. รถพ่นยาง
5. รถลากพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา
6. รถตีเส้น
7. รถบดไอน้ํา ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตัน
ขึ้นไป
12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตัน
ขึ้นไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๕๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ
2. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาด
กลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ
ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจน
บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง ชนิดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ํากว่า 150 BHP ลง
มา
2. รถตักทุกแบบต่ํากว่า 150 BHP
3. รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
4. รถพ่นยาง
5. รถลากพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา
6. รถตีเส้น
7. รถบดไอน้ํา ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตัน
ขึ้นไป
12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8ตัน
ขึ้นไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๕๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

3504

ตําแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้
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. รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
10. รถตักทุกแบบขนาด150 BHP ขึ้นไป
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๕๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง
2-3
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ
2. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับ
รถตามกฎหมาย และ
ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจน
บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้
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. รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
10. รถตักทุกแบบขนาด150 BHP ขึ้นไป
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๖๐

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

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

ตําแหน่ง

3505

พนักงานควบคุมเครื่องจักร
ขนาดเบา

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการใช้และควบคุม
เครื่องจักรกลขนาดเบาตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา เช่น
เครื่องเป่าฝุ่น เครื่องพ่นสี กบไฟฟ้า เครื่องกลึงเหล็ก
เครื่องเชื่อมแก๊ส เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก
เครื่องเลื่อยไฟฟ้ามือถือเป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการใช้และควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดเบา เช่น เครื่องเป่าฝุ่น เครื่อง
พ่นสีกบไฟฟ้า เครื่องกลึงเหล็ก เครื่องเชื่อมแก๊ส เครื่อง
เชื่อมไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเลื่อยไฟฟ้ามือถือ เป็น
ต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๖๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบาระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3506

พนักงานควบคุมเครื่องจักร
ขนาดหนัก

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เครื่องเจาะสํารวจ
2. เครื่องผสมแอสฟัลท์ (Asphalt Mixing plant) ขนาดสูง
กว่า 15 ตันต่อชั่วโมง
3. เครื่องโม่หินชนิดตั้งกับที่
4. เครื่องตอกเสาเข็ม
5. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดเกิน 100 KVA
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๖๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานควบคุมเครื่องจักร
ขนาดหนัก

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจน
บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เครื่องเจาะสํารวจ
2. เครื่องผสมแอสฟัลท์ (Asphalt Mixing plant) ขนาดสูง
กว่า 15 ตันต่อชั่วโมง
3. เครื่องโม่หินชนิดตั้งกับที่
4. เครื่องตอกเสาเข็ม
5. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดเกิน 100 KVA
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๖๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนักระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

3.6 สายงานด้านอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และแหล่งน้ํา
รหัส

3601

ตําแหน่ง

ช่างอุตสาหกรรม

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในการใช้วัสดุ เตรียม
อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการทดลองและสาธิต
ตลอดจนทําการสํารวจและทดลองฝึกอบรม และสาธิต
การอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ความรู้ ทักษะประสบการณ์และความชํานาญเกี่ยวกับ
การใช้วัสดุ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการทดลอง
และสาธิต ตลอดจนทําการสํารวจและทดลองฝึกอบรม
และสาธิตการอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
อุตสาหกรรม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓๖๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

3602

ตําแหน่ง

ช่างเจาะระเบิด

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในการใช้เครื่องเจาะเปิดเพื่อ
สํารวจแหล่งแร่ตลอดจนให้ความร่วมมือไปโครงการ
ต่างๆ ในการสาธิตการพัฒนาเหมืองแร่โดยใช้ระเบิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญในการใช้เครื่องเจาะเปิด
เพื่อสํารวจแหล่งแร่ ตลอดจนให้ความร่วมมือไปโครงการ
ต่างๆ ในการสาธิตการพัฒนาเหมืองแร่โดยใช้ระเบิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
ระเบิดระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๓๖๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3603

ช่างเหมืองแร่

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในงานเหมืองแร่ ได้แก่
ช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแต่งแร่ และใช้แร่ตามที่
วิศวกรเหมืองแร่หรือนายช่างเหมืองแร่มอบหมาย ช่วย
วิศวกรเหมืองแร่หรือนายช่างเหมืองแร่ ดําเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมดําเนินกิจการเหมืองแร่ แต่งแร่
และความปลอดภัยในการทํา เหมืองแร่ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานเหมืองแร่ ได้แก่ ช่วยตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการแต่งแร่ และใช้แร่ตามที่วิศวกรเหมือง
แร่หรือนายช่างเหมืองแร่มอบหมาย ช่วยวิศวกรเหมือง
แร่หรือนายช่างเหมืองแร่ ดําเนินการตรวจสอบและ
ควบคุมดําเนินกิจการเหมืองแร่ แต่งแร่และความ
ปลอดภัยในการทํา เหมืองแร่ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๖๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เหมือนแร่ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3604

ช่างแต่งแร่

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการแต่งแร่ เช่น การ
บดย่อย การคัดขนาดการใช้เครื่องมือแยกแร่ทางฟิสิกส์
และกรรมวิธีการแต่งแร่ เพื่อทําให้เกิดแร่ สะอาด เพิ่ม
คุณภาพและเพิ่มมูลแร่ให้เหมาะสมกับการนําไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างแต่งแร่
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ซึ่งต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญในการแต่งแร่ เช่น การ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
บดย่อย การคัดขนาด การใช้เครื่องมือแยกแร่ทางฟิสิกส์ หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
และกรรมวิธีการแต่งแร่ เพื่อทําให้เกิดแร่สะอาด เพิ่ม
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
คุณภาพและเพิ่มมูลแร่ให้เหมาะสมกับการนําไปใช้
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๖๗

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3605

ตําแหน่ง

ช่างเจาะตรวจลองแร่

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการเจาะสํารวจลอง
แร่เพื่อหาความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ ปฏิบัติงานตามการ
ออกแบบวางแผนของวิศวกรเหมืองแร่ พร้อมทั้งเก็บ
ตัวอย่างแร่เพื่อนํามาวิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของแร่ที่
ทําการเจาะสํารวจ ดูแล บํารุงรักษา เครื่องเจาะสํารวจ
และอุปกรณ์การเจาะสํารวจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์
และความชํานาญในการเจาะสํารวจลองแร่เพื่อหาความ
สมบูรณ์ของแหล่งแร่ ปฏิบัติงานตามการออกแบบ
วางแผนของวิศวกรเหมืองแร่ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างแร่
เพื่อนํามาวิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของแร่ที่ทําการเจาะ
สํารวจ ดูแล บํารุงรักษา เครื่อง
เจาะสํารวจและอุปกรณ์การเจาะสํารวจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
ตรวจลองแร่ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓๖๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3606

ตําแหน่ง

พนักงานช่างเจาะทาง
ธรณีวิทยา

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเจาะ สํารวจทางธรณีด้วย
เครื่องเจาะหัวเพชรเจาะระเบิดหิน เจาะและอัด
ปูนซีเมนต์สําหรับงานธรณีวิทยา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการเจาะสํารวจทางธรณีด้วยเครื่องเจาะหัว
เพชร เจาะระเบิดหิน เจาะและอัดปูนซีเมนต์สําหรับงาน
ธรณีวิทยา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ช่างเจาะทางธรณีวิทยาระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยผ่านการอบรมงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

๓๖๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3607

พนักงานช่วยเจาะและ
ระบายน้ํา

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยช่างเจาะปฏิบัติงานต่างๆ
เกี่ยวกับการเจาะบ่อเช่นทําทางระบายน้ํา คุมเครื่องสูบ
น้ํา ยกท่อ เก็บตัวอย่างชั้นดิน ชั้นหินทุกๆ 5 ฟุต เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยช่างเจาะปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการเจาะบ่อ
เช่นทําทางระบายน้ํา คุมเครื่องสูบน้ํายกท่อ เก็บตัวอย่าง
ชั้นดิน ชั้นหิน ทุกๆ 5 ฟุต เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๗๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยผ่านการอบรมงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
ช่วยเจาะและระบายน ้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3608

ผู้ช่วยช่างเจาะ

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยช่างเจาะปฎิบัติงานต่างๆ
เกี่ยวกับการเจาะน้ําการควบคุมเครื่องเจาะ เจาะบ่อ
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ํา รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องมือที่
ใช้ในการเจาะบ่อ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การช่วยช่างเจาะเกี่ยวกับการเจาะน้ํา การควบคุมเครื่อง
เจาะ เจาะบ่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ํา รวมทั้ง
บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะบ่อ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๗๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
เจาะระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2

3609

ช่างเจาะสํารวจ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในการเจาะ สํารวจดิน
หินแร่ ตรวจสอบบ่อทดสอบปริมาณและคุณภาพน้ํา
พัฒนาบ่อ สํารวจ ออกแบบทําแผนที่ระบบประปาและ
การสํารวจทางวิศวกรรม รวมทั้งบํารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ซึ่งต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญในการเจาะ สํารวจดิน
หินแร่ ตรวจสอบบ่อ ทดสอบปริมาณและคุณภาพน้ํา
พัฒนาบ่อ สํารวจ ออกแบบทําแผนที่ระบบประปาและ
การสํารวจทางวิศวกรรม รวมทั้งบํารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ซึ่งต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญอย่างสูงในการเจาะ
สํารวจดินหินแร่ ตรวจสอบบ่อ ทดสอบปริมาณและ
คุณภาพน้ํา พัฒนาบ่อ สํารวจ ออกแบบทําแผนที่ระบบ
ประปาและการสํารวจทางวิศวกรรม รวมทั้งบํารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๗๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1

5,840

18,190

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
สํารวจระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1-2

7,100

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเจาะสํารวจ

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 3/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ควบคุม ดูแล บังคับ
บัญชาการปฏิบัตงิ านของช่างเจาะสํารวจ ตลอดจนให้
การปรึกษาแนะนําทางด้านวิชาการแก่ช่างเจาะสํารวจ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสามารถที่จะแก้ปญ
ั หา
ในทางเทคนิคที่เกิดขึ้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๗๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-3
7,940
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะส
ารวจระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3610

ช่างเจาะบ่อบาดาล

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการเจาะบ่อบาดาล
ควบคุมเครื่องเจาะแก้ไขปัญหาในการเจาะ ซ่อมแซม
ดัดแปลงอุปกรณ์การเจาะ Fishing อุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์
และความชํานาญในการเจาะบ่อบาดาล ควบคุมเครื่อง
เจาะ แก้ไขปัญหาในการเจาะ ซ่อมแซมดัดแปลงอุปกรณ์
การเจาะ Fishing อุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๗๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
บ่อบาดาลระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเจาะบ่อบาดาล

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการเจาะบ่อ
บาดาล ควบคุมเครื่องเจาะ แก้ไขปัญหาในการเจาะ
ซ่อมแซม ดัดแปลงอุปกรณ์การเจาะ Fishing อุปกรณ์
ต่างๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องมือที่
ใช้ในการเจาะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช4

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญสูงมากในการเจาะบ่อ
บาดาล ควบคุมเครื่องเจาะ แก้ปัญหาในการเจาะการ
ซ่อมแซม ดัดแปลงอุปกรณ์การเจาะ fishing อุปกรณ์
ต่างๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รวมทั้งการบํารุงรักษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเจาะ และ หรือ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน ควบคุมดูแลบังคับ
บัญชาการปฏิบัติงานของช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับ
รองลงมา ตลอดจนให้การปรึกษาแนะนําและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการเจาะบ่อต่างๆควบคุมดูแลการเจาะ การ
ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข ตลอดจนการบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการดําเนินงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓๗๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
บ่อบาดาลระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย
ปฎิบัติงานด้านนีม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
บ่อบาดาลระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเจาะบ่อบาดาล

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ควบคุม ดูแล บังคับ
บัญชาการปฏิบัตงิ านของช่างเจาะบ่อบาดาล ตลอดจน
ให้การปรึกษาแนะนําทางด้านวิชาการแก่ช่างเจาะบ่อ
บาดาล ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสามารถที่จะ
แก้ปัญหาในทางเทคนิคที่เกิดขึ้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๗๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
บ่อบาดาล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
4. ทั้งข้อ1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ส่วน
ราชการกําหนด

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

ตําแหน่ง

3611 ช่างระบบน้ํา

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น เกี่ยวกับงานระบบน้ํา
เช่น สร้าง ซ่อมติดตั้ง อุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวางท่อประสาน
ซ่อมแซมระบบน้ําดีและน้ําเสีย เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่ต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญในงานระบบน้ํา เช่น สร้าง ซ่อม ติดตั้ง
อุปกรณ์เกี่ยวกับการประปาปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและวางท่อประสาน ซ่อมแซมระบบน้ําดีและ
น้ําเสียเป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างระบบ
น้ําระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๗๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3612 ช่างต่อท่อ

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการติดตั้ง ซ่อมแซม
และแก้ไขท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประปา
ระบบดับเพลิง ระบบระบายน้ํา ช่องระบายอากาศ และ
ตู้ทําน้ําเย็น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่ต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการติดตั้งซ่อมแซม และแก้ไขท่อและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ระบบดับเพลิง
ระบบระบายน้ํา ช่องระบายอากาศ และตู้ทําน้ําเย็น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างต่อท่อ
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๗๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

2-3

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างต่อท่อ

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 2/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา ควบคุม
ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของช่างต่อท่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๗๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ง ชั้น/ระดับ 2 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 10 ปี

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3613 ช่างประปา

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในงานประปา เช่น การ
วางท่อและติดตั้งประปา ซ่อมและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์
ควบคุมเครื่องผลิตน้ําประปา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ประปาระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
และความชํานาญในงานประปา เช่น การวางท่อและ
3 ปี หรือ
ติดตั้งประปา ซ่อมและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ควบคุม
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เครื่องผลิตน้ําประปา
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๘๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงในงานประปา เช่น การวางท่อและ
ติดตั้งประปา ซ่อมและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ควบคุม
เครื่องผลิตน้ําประปา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างประปา

๓๘๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ประปาระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

3614 ผู้ควบคุมหน่วยเจาะ

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 4/หน 1. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเจาะ
สํารวจ ผู้ช่วยช่างเจาะหรือช่างเจาะบ่อบาดาล
2. วางแผนในการแก้ปัญหาในการเจาะสํารวจหาแหล่ง
แร่สํารอง เจาะสํารวจหาผลกระทบในการใช้น้ําเกลือ
สินเธาว์และเจาะสํารวจบ่อสังเกตการณ์เพื่อหาวิธีแก้ไข
การยุบของพื้นดินในบริเวณที่ทํานาเกลือสินเธาว์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ควบคุมการปฏิบัติงานเจาะสํารวจอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

๓๘๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเจาะ
สํารวจ ระดับ 3/หัวหน้า ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล ระดับ 4
ซึ่งดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
5. ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามที่
ส่วนราชการกําหนด

ขั้นสูง
31,420

3.7 สายงานด้านศิลปวัตถุ หัตถกรรม และงานฝีมือ
รหัส

3701

ตําแหน่ง

ช่างศิลป์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานระดับต้นในงานช่างศิลป์ โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น เขียนภาพ เขียน
ตัวอักษรประกอบคําบรรยาย หรือเพื่อใช้เป็นต้นแบบ
สําหรับทําแม่พิมพ์ในการจัดทําเอกสาร และหนังสือ
ต่างๆเขียนแผ่นป้าย เขียนแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ ช่วย
จัดฉากหรือตกแต่งอาคารสถานที่ในการจัดแสดง
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ที่ต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น เขียนภาพเขียนตัวอักษร
ประกอบคําบรรยาย หรือ เพื่อใช้เป็นต้นแบบสําหรับทํา
แม่พิมพ์ในการจัดทําเอกสารและหนังสือต่างๆ เขียน
แผ่นป้าย เขียนแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ ช่วยกําหนด
และประมาณการขั้นต้นในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างศิลป์
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓๘๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างศิลป์

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ที่ต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญอย่างสูง โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่างและ
ออกแบบภาพฉาก หรือตัวอักษรที่มีแนวทาง หรือแบบ
แผนกําหนดไว้แล้วเพื่อประกอบคําบรรยาย เพื่อใช้ใน
กิจกรรมสําคัญๆ กําหนด และประมาณการขั้นต้นในการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงาน ให้คําปรึกษาแนะนํา ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓๘๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างศิลป์
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

3702

ตําแหน่ง

ช่างวิจิตรศิลป์

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการออกแบบงานศิลปกรรม
บอร์ด ป้ายประกาศ ฉากเวที ออกแบบตัวหนังสือ
แผนภูมิ ป้ายชื่ออาคาร แบบตราสัญลักษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์
สํารวจออกแบบเขียนแบบงานด้านมัณฑนศิลป์ ตกแต่ง
ภายในโดยใช้โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการออกแบบงานศิลปกรรม บอร์ด ป้าย
ประกาศ ฉากเวที ออกแบบตัวหนังสือแผนภูมิป้ายชื่อ
อาคาร แบบตราสัญลักษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สํารวจออกแบบ
เขียนแบบงานด้านมัณฑนศิลป์ ตกแต่งภายในโดยใช้
โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓๘๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างวิจิตร
ศิลป์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

3703 ช่างประณีตศิลป์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานช่างเขียน งาน ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ช่างไม้ประณีต งานช่างแกะสลัก งานช่างมุก งานช่าง
ลายรดน้ํา งานช่างโลหะ งานช่างปั้น ช่างหล่อหุ่นและ
ลายงานช่างกระจกและช่างปิดทอง งานช่างศิราภรณ์
งานช่างพุทธศิลปสถาปัตย์ ซึ่งเป็นงานที่มีความละเอียด
ประณีตสืบเนื่องทางวัฒนธรรมหรืองานศิลปประจําชาติ
และปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานช่าง เช่น ธุรการ
ช่างหาข้อมูลทางช่าง ทํารายการประมาณการด้านการ
ช่างหรือปฏิบัติงานช่างฝีมือที่ปฏิบัติในช่างสิบหมู่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานที่ต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์และ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
ช่างฝีมือที่ประณีต และค่อนข้างยากอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานช่างเขียน งานช่างไม้
ประณีต งานช่างแกะสลัก งานช่างมุก งานช่างลายรดน้ํา
งานช่างโลหะ งานช่างปั้น ช่างหล่อหุ่น งานช่างกระจก
และช่างปิดทอง งานช่างศิราภรณ์ งานช่างพุทธสถาปัตย์
ซึ่งเป็นงานช่างทีม่ ีความละเอียดปราณีตสืบเนื่องทาง
วัฒนธรรมหรืองานศิลปประจําชาติ และปฏิบัติงานด้าน
การสนับสนุนงานช่าง เช่น ธุรการช่างหาข้อมูลทางช่าง
ทํารายการประมาณการด้านการช่าง หรือปฏิบัติงาน
ช่างฝีมือที่ปฏิบัติในช่างสิบหมู่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๘๖

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ประณีตศิลป์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
4. ทั้งข้อ 2 และข้อ 3 ต้องมีเอกสารรับรองการผ่านงาน
และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกรมศิลปากรแล้ว

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างประณีตศิลป์

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญอย่างสูง ในการ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น
ปฏิบัติงานช่างเขียน งานช่างไม้ประณีต งานช่าง
แกะสลัก งานช่างมุกงานช่างลายรดน้ํา งานช่างโลหะ
งานช่างปั้น ช่างหล่อหุ่นและลาย งานช่างกระจกและ
ช่างปิดทอง งานช่างศิราภรณ์ งานช่างพุทธศิลปสถาปัตย์ ซึ่งเป็นงานที่มีความละเอียดประณีตสืบเนื่อง
ทางวัฒนธรรมหรืองานศิลปประจําชาติ และปฏิบัติงาน
ด้านการสนับสนุนงานช่าง เช่น ธุรการช่าง หาข้อมูลทาง
ช่าง ทํารายการประมาณการด้านการช่างหรือปฏิบัติงาน
ช่างฝีมือที่ปฏิบัติในช่างสิบหมู่
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓๘๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ประณีตศิลป์ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
5. ทั้งข้อ 2 และข้อ 4 ต้องมีเอกสารรับรองการผ่านงาน
และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกรมศิลปากรแล้ว

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างประณีตศิลป์

ระดับ
ช4

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญงานอย่างสูงมาก ในการ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
ปฏิบัติงานช่างเขียน งานช่างไม้ประณีต งานช่าง
แกะสลัก งานช่างมุก งานช่างลายรดน้ํา งานช่างโลหะ
งานช่างปั้น ช่างหล่อหุ่นละลาย งานช่างกระจกและช่าง
ปิดทอง งานช่างศิราภรณ์ งานช่างพุทธศิลปสถาปัตย์ ซึ่ง
เป็นงานช่างที่มีความละเอียดประณีตสืบเนื่องทาง
วัฒนธรรมหรืองานศิลปประจําชาติ และปฏิบัติงานด้าน
การสนับสนุนงานช่างหรือปฏิบัติงานช่างฝีมือที่ปฏิบัติใน
ช่างสิบหมู่
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓๘๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ประณีตศิลป์ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
4. ทั้งข้อ 2 และข้อ 3 ต้องมีเอกสารรับรองการผ่านงาน
และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกรมศิลปากรแล้ว

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

3704

ตําแหน่ง

ช่างซ่อมเอกสารและ
ศิลปวัตถุ

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการซ่อมศิลปโบราณวัตถุประเภท
ต่างๆ ที่ชํารุดและอยู่ในความดูแล และเก็บรักษาของ
กองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญ ความปราณีตในการซ่อมศิลปโบราณวัตถุ
ประเภทต่างๆ ที่ชํารุดและอยู่ในความดูแล และเก็บ
รักษาของกองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
เอกสารและศิลปวัตถุระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓๘๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3705 ผู้ช่วยช่างปั้น

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นโดยช่วยช่างปัน้ ในการทําโครงขึ้น
รูปปั้นดินเหนียว ทําพิมพ์จากรูปปั้นดินเหนียว หรือปูนพ
ลาสเตอร์ ถอดแบบลวดลายด้วยดินเหนียวหรือขี้ผึ้ง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานช่วยช่างปั้นในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญในการทําโครงขึ้นรูปปั้น
ดินเหนียว ทําพิมพ์จากรูปปั้นดินเหนียวหรือปูนพลา
สเตอร์ ถอดแบบลวดลายด้วยดินเหนียวหรือขี้ผึ้ง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ปั้นระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๙๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

3706 ช่างปั้น

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชัน้ ต้นในการปั้น หล่อ หรือขึ้นรูปเพื่อทํา
แบบหรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด ด้วยดิน ดินน้ํามัน ปู
นพลาสเตอร์ หรือด้วยวัตถุอื่นใดเพื่อทําดวงตราเหรียญ
กษาปณ์ หรือสิ่งอื่นใดตามความต้องการของทางราชการ
2. ปั้นดินขึ้นรูป (ด้วยมือเปล่าหรืออาศัยเครื่องมือ) หล่อ
(เครื่องปั้นดินเผา)พิมพ์แบบวัสดุต่างๆ ตามความ
ต้องการ รวมทั้งการนวดดินผสมดิน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่มคี วามละเอียด ปราณีต ซึ่งต้องใช้ทกั ษะ
ประสบการณ์และความชํานาญ ในการปั้น หล่อ หรือขึ้น
รูปเพื่อทําแบบหรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด ด้วยดิน ดิน
น้ํามัน ปูนพลาสเตอร์ หรือด้วยวัตถุอื่นใดเพื่อทําดวงตรา
เหรียญกษาปณ์ หรือสิ่งอื่นใดตามความต้องการของทาง
ราชการ
2. ปั้นดินขึ้นรูป (ด้วยมือเปล่าหรืออาศัยเครื่องมือ) หล่อ
(เครื่องปัน้ ดินเผา)พิมพ์แบบวัสดุต่างๆ ตามความต้องการ
รวมทั้งการนวดดินผสมดิน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๙๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปั้น
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. แต่งตัง้ จากผู้มคี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ตํา่ กว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างปั้น

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่มีความละเอียด ปราณีตมาก ซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญอย่างสูง ในการ
ปั้น หล่อ หรือขึ้นรูปเพื่อทําแบบหรือด้วยวัตถุประสงค์
อื่นใด ด้วยดิน ดินน้ํามัน ปูนพลาสเตอร์ หรือด้วยวัตถุ
อื่นใดเพื่อทําดวงตราเหรียญกษาปณ์ หรือสิ่งอื่นใดตาม
ความต้องการของทางราชการ
2. ปั้นดินขึ้นรูป (ด้วยมือเปล่าหรืออาศัยเครื่องมือ) หล่อ
(เครื่องปั้นดินเผา)พิมพ์แบบวัสดุต่างๆ ตามความ
ต้องการ รวมทั้งการนวดดินผสมดิน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๙๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างช่าง
ปั้นระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3707 ช่างทําแบบเครื่องปั้นดินเผา

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทําแบบสําหรับหล่อและปั้น
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทํา
การทําแบบสําหรับหล่อและปัน้ ผลิตภัณฑ์เครื่องปัน้ ดินเผา แบบเครื่องปั้นดินเผาระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๙๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3708

ตําแหน่ง

ช่างชุบเคลือบผิวทาง
เครื่องปั้นดินเผา

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการชุบและพ่นน้ํายาเคลือบ
วัตถุดิบเครื่องปั้นดินเผา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การชุบและพ่นน้ํายาเคลือบวัตถุดิบเครื่องปั้นดินเผา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างชุบ
เคลือบผิวทางเครื่องปั้นดินเผา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๙๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3709 ช่างเตาเผา

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุมการทํา
เครื่องปั้นดินเผา และบํารุงรักษาเตาเผาและอุปกรณ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการควบคุมการทําเครื่องปั้นดินเผา และ
บํารุงรักษาเตาเผาและอุปกรณ์ รวมทั้งการฝึกอบรมการ
ทําเครื่องปั้นดินเผา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เตาเผา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๓๙๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

3710 ช่างทําหีบดิน

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทําการผลิตหีบดินในรูปแบบ
ลักษณะต่างๆ สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา
ในเตาเผา
2. ช่วยนักวิทยาศาสตร์ทําการศึกษาหาส่วนผสมวิธีการ
ผลิตหีบดินให้เหมาะกับแบบและเครื่องอุปกรณ์ที่มีอยู่
เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด พร้อมทั้งบันทึกผลทดลองโดย
ละเอียด
3. ศึกษาทดลองลอกแบบหีบดินให้มีรูปลักษณ์ที่
เหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการทําการผลิตหีบดินในรูปแบบลักษณะ
ต่างๆ สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เครือ่ งปั้นดินเผาในเตาเผา
2. ช่วยนักวิทยาศาสตร์ทําการศึกษาหาส่วนผสมวิธีการ
ผลิตหีบดินให้เหมาะกับแบบและเครื่องอุปกรณ์ที่มีอยู่
เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด พร้อมทั้งบันทึกผลทดลองโดย
ละเอียด
3. ศึกษาทดลองลอกแบบหีบดินให้มีรูปลักษณ์ที่
เหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๙๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทําหีบ
ดิบระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3711 ช่างทอง

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตัดตัว ตัดเจาะ ขึ้นรูป
ฝังเพชร พลอย ลงยา เป่าแล่น ตัดเพชรสร่ง ปาดเงา
โกรก แกะคําจารึก เคลือบ อบอ่อน รมทราย พ่นดํา
หล่อแบบทองแดง ประกอบ ตัดเย็บแพรแถบ แกะสลัก
และขัดเครื่องทองรูปพรรณ งานเครื่องหมายตอบแทน
งานของสั่งจ้าง รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่มีความประณีต ซึ่งต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญ ในการตัดตัว ตัดเจาะ
ขึ้นรูป ฝังเพชร พลอย ลงยา เป่าแล่น ตัดเพชรสร่ง ปาด
เงา โกรก แกะคําจารึก เคลือบ อบอ่อน รมทรายพ่นดํา
หล่อแบบทองแดง ประกอบ ตัดเย็บแพรแถบ แกะสลัก
และขัดเครื่องทองรูปพรรณ งานเครื่องหมายตอบแทน
งานของสั่งจ้าง รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๙๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทอง
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่มีความประณีตมาก ซึ่งต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญอย่างสูงในการตัดตัว ตัด
เจาะ ขึ้นรูป ฝังเพชร พลอย ลงยา เป่าแล่น ตัดเพชร
สร่ง ปาดเงา โกรก แกะคําจารึก เคลือบ อบอ่อน รม
ทรายพ่นดําหล่อแบบทองแดง ประกอบ ตัดเย็บแพร
แถบ แกะสลัก และขัดเครื่องทองรูปพรรณ งาน
เครื่องหมายตอบแทน งานของสั่งจ้าง รวมถึงเครื่องราช
อิสริยาภรณ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทอง
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าท

ช 3/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของช่างทองให้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
ช่างทอง ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 10 ปี

ช่างทอง

๓๙๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3712 ผู้ช่วยช่างต้นแบบสิ่งทอ

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยในงานอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างได้แก่ งานทอผ้า งานปั่นด้าย งาน
สาวไหม งานถักผ้ายืด งานย้อมสี และงานพิมพ์ดอก
งานออกแบบสิ่งทอ งานออกแบบลวดลายผ้า การ
ทดลอง การฝึกอบรม และการสาธิตในการทอผ้า ปั่น
ด้าย สาวไหม ถักผ้ายืด ย้อมสีสิ่งทอพิมพ์ดอก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยในงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญ
ได้แก่ งานทอผ้า งานปั่นด้าย งานสาวไหม งานถักผ้ายืด
งานย้อมสี และงานพิมพ์ดอก งานออกแบบสิ่งทอ งาน
ออกแบบลวดลายผ้า การทดลอง การฝึกอบรม และการ
สาธิตในการทอผ้า ปั่นด้าย สาวไหม ถักผ้ายืด ย้อมสีสิ่ง
ทอ พิมพ์ดอก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๙๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ต้นแบบสิ่งทอ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3713 ช่างต้นแบบสิง่ ทอ

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทดลอง การฝึกอบรม และ
สาธิตการสาวไหม การย้อมสีสิ่งทอ หรือ
2. เขียนและออกแบบลวดลายผ้าแบบต่างๆ สําหรับใช้
ในการทอและพิมพ์ดอก
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
การทดลอง การฝึกอบรม และการสาธิตในการสาวไหม ต้นแบบสิ่งทอ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
การย้อมสีสิ่งทอ เขียนและออกแบบลวดลายผ้าแบบ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ต่างๆ สําหรับใช้ในการทอและพิมพ์ดอก
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๔๐๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างต้นแบบสิง่ ทอ

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 2/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบและดูแลการ
ปฏิบัติงานของช่างต้นแบบสิ่งทอ โดยมีจํานวนตั้งแต่ 15
คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๐๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ต้นแบบสิ่งทอระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 10 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3714 ช่างทดสอบสิ่งทอ

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการทดสอบสิ่งทอ
เช่น การทดสอบคุณภาพเส้นใยทางด้านฟิสิกส์ในเรื่อง
ความเหนียวของเส้นใยฝ้าย ช่วยงานวิจัยผลการทดสอบ
เส้นใยฝ้ายเพื่อประโยชน์ในการปั่นด้าย การทดลองการ
ฝึกอบรม และการสาธิตการทดสอบสิ่งทอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญในการทดสอบสิ่งทอ
เช่น การทดสอบคุณภาพเส้นใยทางด้านฟิสิกส์ในเรื่อง
ความเหนียวของเส้นใยฝ้าย ช่วยงานวิจัยผลการทดสอบ
เส้นใยฝ้ายเพื่อประโยชน์ในการปั่นด้าย การทดลอง
การฝึกอบรม และการสาธิตการทดสอบสิ่งทอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๐๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าท
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ทดสอบสิ่งทอระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างทดสอบสิ่งทอ

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญอย่างสูงในการทดสอบ
สิ่งทอ เช่น การทดสอบคุณภาพเส้นใยทางด้านฟิสิกส์ใน
เรื่องความเหนียวของเส้นใยฝ้าย ช่วยงานวิจัยผลการ
ทดสอบเส้นใยฝ้ายเพื่อประโยชน์ในการปั่นด้าย การ
ทดลอง การฝึกอบรม และการสาธิตการทดสอบสิ่งทอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๐๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งในชั้นระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

3715 ช่างทอผ้า

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการฝึกอบรมและการสาธิตการทอผ้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการฝึกอบรมและสาธิตการทอผ้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทอผ้า
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๔๐๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างทอผ้า

ระดับ
หน้าที่โดยย่อ
ช 2/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างทอผ้าในด้านการ
ฝึกอบรมและสาธิตการทอผ้า การให้คําปรึกษาแนะนํา
และแก้ไขปัญหาการผลิต การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ
อุตสาหกรรมด้านสิ่งทอแก่ช่างทอผ้า ให้คําแนะนําด้าน
เทคนิคการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทอแก่ผู้สนใจทั่วไป การทดลองออกแบบลวดลายผ้า
แบบใหม่ๆ เตรียมไว้สําหรับงานฝึกอบรม การสํารวจ
ภาวะแวดล้อมของท้องถิ่น พิจารณาความเหมาะสมใน
การกําหนดจุดฝึกอบรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๐๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ง เดิมหรือตําแหน่งช่าง
ทอผ้า ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 10 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

3716 ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการค้นคว้าและทดลองการ
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ตามแบบที่นักออกแบบได้ออกแบบดัดแปลงขึ้นและทํา
หน้าที่สาธิตและฝึกอบรม
2. สาธิตวิธีประดิษฐ์ตามกรรมวิธีที่ได้ค้นคว้าแล้วให้
ช่างฝีมือของโรงงานต่างๆ แก่ผู้สนใจทั่วไป
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการค้นคว้าและทดลองการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างตามแบบที่
นักออกแบบได้ออกแบบดัดแปลงขึ้น และทําหน้าที่สาธิต
และฝึกอบรม
2. สาธิตวิธีประดิษฐ์ตามกรรมวิธีที่ได้ค้นคว้าแล้วให้
ช่างฝีมือของโรงงานต่างๆแก่ผู้สนใจทั่วไป
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่าง
เย็บสานทอและประดิษฐ์ ระดับ 1ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ง ชั้น/ระดับ 2 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 12 ปี

ช 2/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์ ผู้สอน
ทอเสื่อกก และ/หรือผู้สอนช่างทอพรมเตรียมการ
ฝึกอบรมและค้นคว้าทดลองกรรมวิธีและเทคนิคในการ
ทําผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔๐๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

2-3

7,940

29,320

2-3

7,940

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2

3717 ช่างประดิษฐ์ดอกไม้

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการจัดทํา ตกแต่ง ประดิษฐ์
ดอกไม้สด ดอกไม้แห้งเครื่องบูชาในงานพระราชพิธี งาน
พระราชกุศล งานศพ และงานพระราชทานเลี้ยงรับรอง
ต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่มีความปราณีต ซึ่งต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญ ในการจัดทํา ตกแต่ง
ประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง เครื่องบูชาในงานพระ
ราชพิธี งานพระราชกุศล งานศพ และงานพระราชทาน
เลี้ยงรับรองต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔๐๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างประดิษฐ์
ดอกไม้ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่
มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3718 ช่างตัดเย็บผ้า

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตัด เย็บ ดัดแปลง และ
ซ่อมแซมผ้าหรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนผ้า ตลอดจนดูแลรักษา
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บผ้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่มีความปราณีต ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์
และความชํานาญ ในการตัด เย็บ ดัดแปลง และ
ซ่อมแซมผ้าหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แทนผ้า ตลอดจนดูแล
รักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บผ้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างตัดเย็บ
ผ้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๔๐๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

3719 ช่างเย็บและตกแต่ง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1.ปฏิบัติงานชั้นต้นในการออกแบบ ตัดเย็บ จัดทํา
ซ่อมแซมงานผ้าต่างๆ เช่น ผ้าที่ใช้ในงานพระราชพิธี
งานพิธี ผ้าคลุมครุภัณฑ์ต่างๆ ผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล
เป็นต้น
2. จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นผ้า เป็นหมวดหมู่ และดูแล
เครื่องจักรที่ใช้ในการตัดเย็บ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1.ปฏิบัติงานที่มีความปราณีต ซึ่งต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญในการออกแบบ ตัดเย็บ
จัดทํา ซ่อมแซมงานผ้าต่างๆ เช่น ผ้าที่ใช้ในงานพระราช
พิธี งานพิธี ผ้าคลุมครุภัณฑ์ต่างๆ ผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล
เป็นต้น
2. จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นผ้า เป็นหมวดหมู่ และดูแล
เครื่องจักรที่ใช้ในการตัดเย็บ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตัง้ จากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเย็บและ
ตกแต่ง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๔๐๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3720 ช่างพรม

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการปูพรมงานพิธีต่างๆ ที่จัดขึ้น แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ณ ทําเนียบรัฐบาลเช่น พรมราดพระบาทเส้นทางเสด็จ ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
พระราชดําเนิน พิธีตรวจทหารกองเกียรติยศ พิธีต้อนรับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ผู้นําต่างประเทศในฐานะแขกของรัฐบาล
2.เก็บรักษาพรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.ซ่อมแซมพรมทั้งในส่วนของพรมราดพระบาท และ
พรมที่ใช้ในอาคารต่างๆ
4.ปฏิบัติงานตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการประดับธง ผ้า
ระบาย และต้นไม้ประดับ ในกรณีที่มีการจัดพิธีการ
สําคัญ
5.ปฏิบัติงานด้านโยธาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่ในพิธี
ต่างๆ
6.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
พรม เช่น สํานักพระราชวัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๑๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

ขั้นสูง
15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างพรม

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การปูพรมงานพิธีต่างๆ ที่จัดขึ้น ณ ทําเนียบรัฐบาล เช่น
พรมราดพระบาทเส้นทางเสด็จพระราชดําเนิน พิธีตรวจ
ทหารกองเกียรติยศ พิธีต้อนรับผู้นําต่างประเทศในฐานะ
แขกของรัฐบาล
2.เก็บรักษาพรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.ซ่อมแซมพรมทั้งในส่วนของพรมราดพระบาท และ
พรมที่ใช้ในอาคารต่างๆ
4.ปฏิบัติงานตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการประดับธง ผ้า
ระบาย และต้นไม้ประดับ ในกรณีที่มีการจัดพิธีการ
สําคัญ
5.ปฏิบัติงานด้านโยธาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่ในพิธี
ต่างๆ
6.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
พรม เช่น สํานักพระราชวัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๑๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างพรม
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3721 ช่างถ่ายภาพ

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเตรียม จัดหา และเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพและในห้องปฏิบัติการ
ช่วยถ่ายทําและเผยแพร่ ล้างฟิล์มและล้างอัดขยายภาพ
ตกแต่งภาพ จัดหมวดหมู่ของภาพ จัดเก็บ รักษาภาพ
และฟิล์ม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
ในการเตรียม จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การถ่ายภาพและในห้องปฏิบัติการ ถ่ายทําและเผยแพร่
ล้างฟิล์ม และล้างอัด จัดหมวดหมู่ของภาพ จัดเก็บ
รักษาภาพและฟิล์ม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๑๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ถ่ายภาพระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างถ่ายภาพ

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญสูงในการเตรียมจัดหา และเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ถ่ายทําและเผยแพร่ช่วย
ถ่ายทําภาพยนต์ ล้างฟิล์มและล้างอัด ขยายภาพ
ตกแต่งภาพ จัดหมวดหมู่ของภาพ ช่วยกําหนดและ
ประมาณการขั้นต้นในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๑๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ถ่ายภาพ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3722 ช่างซ่อมสร้างเครื่องโขน

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตัด เย็บ ประดิษฐ์ ตกแต่ง
เครื่องแต่งตัวโขนละคร ฟ้อนรํา และจัดเก็บบํารุงรักษา
อุปกรณ์ในการแสดง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่มีความปราณีตซึ่งต้องใช้ประสบการณ์
และความชํานาญ ในการตัด เย็บ ประดิษฐ์ ตกแต่ง
เครื่องแต่งตัวโขน ละคร ฟ้อนรํา และจัดเก็บบํารุงรักษา
อุปกรณ์ในการแสดง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๑๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
สร้างเครื่องโขนระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

3723 ช่างเครื่องดนตรี

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการซ่อม สร้างเครื่องดนตรีไทย
สากล สร้างเครื่องดนตรีบางประเภท รวมทั้งปรับปรุง
กลไกเกี่ยวกับระบบเสียงดนตรี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย สากล สร้าง
เครื่องดนตรีบางประเภท รวมทั้งปรับปรุงกลไกเกี่ยวกับ
ระบบเสียงดนตรี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๑๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง
ดนตรีระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบตั ิงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3724 ช่างครุภัณฑ์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสร้าง ประกอบ ทดสอบและ
เคลือบสีผิวเครื่องเรือน เครื่องใช้สํานักงาน ตลอดจน
ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การสร้าง ประกอบทดสอบและเคลือบสีผิวเครื่องเรือน
เครื่องใช้สํานักงาน ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ครุภัณฑ์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๔๑๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง
ในการสร้างประกอบ ทดสอบและเคลือบสีผิวเครื่อง
เรือน เครื่องใช้สํานักงาน ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อม
บํารุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างครุภัณฑ์

๔๑๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ครุภัณฑ์ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3725 ช่างเย็บหนัง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการทํารองเท้าให้คนไข้ที่เป็น
อัมพาตหรือเป็นโรคโปลิโอ คนไข้พิการ เฉพาะเท้าและ
ทําเท้าปลอม เย็บหนังประกอบเบรสลําตัวชนิดต่างๆ
สําหรับคนไข้รายที่หลังหัก และแก้ความพิการกระดูกสัน
หลังในรายที่คนไข้พิการมาแต่กําเนิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่มีความปราณีต ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์
และความชํานาญ ในการทํารองเท้าให้คนไข้บางรายที่
เป็นอัมพาตหรือเป็นโรคโปลิโอ คนไข้พิการเฉพาะเท้า
และทําเท้าปลอม เย็บหนังประกอบเบรสลําตัวชนิด
ต่างๆ สําหรับคนไข้รายที่หลังหัก และแก้ความพิการ
กระดูกสันหลังในรายที่คนไข้พิการมาแต่กําเนิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเย็บ
หนังระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๔๑๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3726 ช่างทําฟัน

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการผลิตและซ่อมแซมชิ้นงานด้าน
ทันตกรรม เช่น ฟันปลอม เครื่องมือจัดฟัน เฝือกฟัน
ถาดฟอกสีฟัน เดือยครอบฟัน เป็นต้น
2. ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่มีความปราณีต ซึ่งต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญในการผลิตและซ่อมแซม
ชิ้นงานด้านทันตกรรม เช่น ฟันปลอม เครื่องมือจัดฟัน
เฝือกฟัน ถาดฟอกสีฟัน เดือยครอบฟัน เป็นต้น
2. ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างทําฟัน
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๑๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3727 ช่างตัดผม

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการตัดผม ตลอดจนดูแลรักษา
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างตัดผม
การตัดผม ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

๔๒๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3728 พนักงานสตั๊ฟส์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการจัดหาสัตว์ป่า และทํา
การสตั๊ฟส์เพื่อการศึกษาและวิจัยเพื่อจําแนกประเภท
ชนิด และตระกูลของสัตว์ป่า ตลอดจนทําการสอนและ
อบรมเกี่ยวกับการสตั๊ฟส์สัตว์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการจัดหาสัตว์ป่าประเภทต่างๆ และ
พัฒนาการจัดทําการสตั๊ฟส์เพื่อการศึกษาและวิจัยเพื่อ
จําแนกประเภท ชนิด และตระกูลของสัตว์ป่า ตลอดจน
ทําการสอนและอบรมเกี่ยวกับการสตั๊ฟส์สัตว์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงานส
ตั๊ฟส์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๒๑

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

3.8 สายงานด้านการสอนงานช่าง
รหัส

3801

ตําแหน่ง

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการสอนวิชาชีพภาคปฏิบัติเบื้องต้น
สาขาต่างๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์และผู้รับการฝึกอบรม
ตลอดจนดูแล รักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการสอนวิชาชีพภาคปฏิบัติเบื้องต้นสาขาต่างๆ
แก่ผู้รับการสงเคราะห์และผู้รับการฝึกอบรมตลอดจน
ดูแล รักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๒๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งครูฝึก
อาชีพสงเคราะห์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญอย่างสูงในการสอนวิชาชีพภาคปฏิบัติสาขาต่างๆ
แก่ผู้รับการสงเคราะห์ ผู้รับการฝึกอบรมเพื่อทดสอบ
วิชาชีพจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบัน
อื่นใดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ และ
2. ควบคุม ดูแล รักษา และซ่อมบํารุงอุปกรณ์วัสดุ
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสอน และ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๒๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งครูฝึก
อาชีพสงเคราะห์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3802

ครูฝึกฝีมือแรงงาน

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอน
ภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับต้น ในสถาบันและ
สถานประกอบการแก่ผู้รับการฝึก หรือลูกจ้างที่พิการ
หรือผู้ที่เคยฟื้นฟูอาชีพแล้ว เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับต่างๆ
2. ร่วมจัดทําหลักสูตรเตรียมเข้าทํางาน จัดทําเอกสาร
และอุปกรณ์ประกอบการฝึกฝีมือแรงงาน
3. ศึกษา อบรม ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ
ทางด้านเทคนิค
4. ทําหน้าที่ควบคุมดูแลผู้รับการฝึก การใช้เครื่องจักร
และ วัสดุอุปกรณ์
5. รับผิดชอบการทดลองแบบทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ชั้น 1 และแบบแข่งขันฝีมือแรงงาน
ควบคุมการทดสอบภาคปฏิบัติ การจัดเตรียมชิ้นงาน
สําหรับการทดสอบภาคปฏิบัติ จัดเตรียมสถานที่
เครื่องจักรเครื่องมือและวัสดุ
6. ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกและ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๒๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ครูฝึกฝีมือแรงงาน

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญสูงในการสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอน
ภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับกลาง ในสถาบันและ
สถานประกอบการแก่ผู้รับการฝึก หรือลูกจ้างที่พิการ
หรือผู้ที่เคยฟื้นฟูอาชีพแล้ว เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับต่างๆ
2. ร่วมจัดทําหลักสูตรเตรียมเข้าทํางาน จัดทําเอกสาร
และอุปกรณ์ประกอบการฝึกฝีมือแรงงาน
3. ศึกษา อบรม ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ
ทางด้านเทคนิค
4. ทําหน้าที่ควบคุมดูแลผู้รับการฝึก ในด้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน การใช้เครื่องจักรและวัสดุ
อุปกรณ์
5. รับผิดชอบการทดลองแบบทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ชั้น 2 และแบบแข่งขันฝีมือแรงงาน
ควบคุมการทดสอบภาคปฏิบัติ การจัดเตรียมชิ้นงาน
สําหรับการทดสอบภาคปฏิบัติ จัดเตรียมสถานที่
เครื่องจักรเครื่องมือและวัสดุ
6. ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึก
และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๒๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งครูฝึกฝีมือ
แรงงาน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
2-3

ขั้นต่ํา
7,940

ขั้นสูง
29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ครูฝึกฝีมือแรงงาน

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญสูงมากในการสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ
และสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูง ในสถาบัน
และสถานประกอบการแก่ผู้รับการฝึก หรือลูกจ้างที่
พิการหรือผู้ที่เคยฟื้นฟูอาชีพแล้ว เพื่อให้ได้มาตรฐาน
สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับต่างๆ
2. ร่วมจัดทําหลักสูตรเตรียมเข้าทํางาน หลักสูตรยกระดับ
ฝีมือเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3. ศึกษา อบรม ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ
ทางด้านเทคนิค
4. ทําหน้าที่ควบคุมดูแลผู้รับการฝึก การใช้เครื่องจักร
และ วัสดุอุปกรณ์
5. รับผิดชอบการควบคุม วิเคราะห์ แนะนํา และ
แก้ปัญหาในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ชั้น 3 และแบบแข่งขันฝีมือแรงงาน ควบคุมการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ การจัดเตรียมชิ้นงานสําหรับการทดสอบ
ภาคปฏิบัติจัดเตรียมสถานที่ เครื่องจักรเครื่องมือและ
วัสดุ

๔๒๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งครูฝึกฝีมือ
แรงงาน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง
3

ขั้นต่ํา
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ครูฝึกฝีมือแรงงาน

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ
6. ให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรและระบบการฝึกรวมทั้งให้คําแนะนําปรึกษาใน
การจัดการทดสอบของภาคเอกชน และร่วมตัดสิน
ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของภาครัฐบาล
และภาคเอกชน
7. ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกและ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

๔๒๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

รหัส

3803

ตําแหน่ง

ครูสอนเสริมสวยและ
อาภรณ์

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งในการสอนตัดผม เซ็ท
ผม แต่งหน้า แต่งเล็บและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสวย
หรือสอนวิชาตัดเสื้อและออกแบบเสื้อผ้าทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและให้คําแนะนําแก่
นักเรียน
3. ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการทํางาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ
อย่างใดอย่างหนึ่งในการสอนตัดผม เซ็ทผม แต่งหน้า
แต่งเล็บ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสวยสุภาพสตรี
หรือสอนวิชาตัดเสื้อและออกแบบเสื้อผ้าทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและให้คําแนะนําแก่
นักเรียน
3. ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการทํางาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๒๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งครูสอน
เสริมสวยและอาภรณ์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3804

ตําแหน่ง

ผู้สอนการตัดเย็บเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการสอน สาธิต และฝึกอบรมการตัด
เย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและ
ให้คําปรึกษาแนะนําแก่นักเรียนนักศึกษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการสอนสาธิต และฝึกอบรมการตัดเย็บ
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและให้
คําปรึกษาแนะนําแก่นักเรียน นักศึกษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอนการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั ิงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๒๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3805

ตําแหน่ง

ผู้สอนงานช่างไม้

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1.ปฏิบัติงานในการสอนภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ
การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อม
บํารุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชําานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการสอนภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติการทํา
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุง
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอนงาน
ช่างไม้ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๓๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3806

ตําแหน่ง

ผู้สอนงานแกะสลักไม้

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานในการสาธิตและฝึกสอนการทําแกะสลักไม้ 1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
2. ปฏิบัติงานอื่นทึ่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอนงาน
ความชํานาญในการสาธิตและฝึกสอนการทําแกะสลักไม้ แกะสลักไม้ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นทึ่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๓๑

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3807

ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้
และผลิตภัณฑ์ผ้า

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานด้านการสอนภาคปฏิบตั ิออกแบบ หรือทํา
ผลิตภัณฑ์ผ้าหรือวัสดุอื่น เช่น ผ้าระบาย ดอกไม้พานพุ่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าคลุมครุภัณฑ์ม่าน ธง ผ้าตกแต่งเวที
2. เป็นที่ปรึกษาแนะนําการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผ้าหรือวัสดุ
อื่น ให้แก่ครูฝึกอบรมจากโรงงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป
3. ศึกษาค้นคว้าทดลองการใช้วัสดุและเทคนิคการประดิษฐ์
ใหม่ๆ
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่มคี วามความปราณีต ซึ่งต้องใช้ความรู้
ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญด้านการสอน
ภาคปฏิบัติ ออกแบบ หรือทําผลิตภัณฑ์ผ้าหรือวัสดุอื่น
เช่น ผ้าระบาย ดอกไม้พานพุ่ม ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าคลุม
ครุภัณฑ์ม่าน ธง ผ้าตกแต่งเวที
2. เป็นที่ปรึกษาแนะนําการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผ้าหรือ
วัสดุอื่น ให้แก่ครูฝึกอบรมจากโรงงานต่างๆ และผูส้ นใจ
ทั่วไป
3. ศึกษาค้นคว้าทดลองการใช้วัสดุและเทคนิคการ
ประดิษฐ์ใหม่ๆ
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๓๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอนงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

3808

ตําแหน่ง

ผู้สอนผลิตภัณฑ์หวายและ
ไม้ไผ่

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานสาธิต ฝึกอบรมการจักสาน ทําผลิตภัณฑ์
และเฟอร์นิเจอร์จากหวายและไม้ไผ่ ตลอดจนดูแลรักษา
และซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการสาธิต ฝึกอบรมการจักสาน ทํา
ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากหวายและไม้ไผ่ตลอดจน
ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอน
ผลิตภัณฑ์หวายและไม้ไผ่ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2-3

7,940

29,320

1. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 12 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ง ชั้น/ระดับ 2 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3

9,700

31,420

ช 2/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูส้ อนผลิตภัณฑ์หวายและไม้ไผ่ โดยมี
จํานวนตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๓๓

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

3809

ผู้สอนงานเครื่องปั้นดินเผา

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานสอนภาคปฏิบัติในการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
หรือสอนภาคปฏิบัติการออกแบบและการแกะสลัก
ลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หรือสอน
ภาคปฏิบัติการทําเตาเครื่องปั้นดินเผา การก่อสร้างเตา
และพิมพ์อิฐเพื่อใช้ในการก่อเตาเผา การบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเตาเผา และนําผลิตภัณฑ์สําคัญเข้าเตาเผา
การเผาดินและการเผาเคลือบ ตลอดจนการนํา
ผลิตภัณฑ์ออกจากเตาเผา
2. ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในการสอน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญในการสอนภาคปฏิบัติการปั้น
เครื่องปั้นดินเผา หรือสอนภาคปฏิบัติการออกแบบและ
การแกะสลักลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
หรือสอนภาคปฏิบัติการทําเตาเครื่องปั้นดินเผา การ
ก่อสร้างเตาและพิมพ์อิฐเพื่อใช้ในการก่อเตาเผา การ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมเตาเผา และนําผลิตภัณฑ์
สําคัญเข้าเตาเผา การเผาดินและการเผาเคลือบ
ตลอดจนการนําผลิตภัณฑ์ออกจากเตาเผา
2. ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในการสอน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๓๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอนงาน
เครื่องปั้นดินเผา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

3810

ตําแหน่ง

ผู้สอนงานเครื่องเขิน
เครื่องเงินและเครื่องถม

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการค้นคว้า ทดลองการใช้วัตถุดิบใน
การทําเครื่องเขินเครื่องเงินและเครื่องถม สาธิต ฝึกสอน
ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใหม่ๆ ในการทํา
เครื่องเขิน เครื่องเงินและเครื่องถม แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการค้นคว้า ทดลองการใช้วัตถุดิบในการ
ทําเครื่องเขิน เครื่องเงินและเครื่องถมสาธิต ฝึกสอน
ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใหม่ๆ ในการทํา
เครื่องเขิน เครื่องเงินและเครื่องถม แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอนงาน
เครื่องเขิน เครื่องเงิน และเครื่องถมระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๓๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

3811

ตําแหน่ง

ผู้สอนงานเครื่องประดับ
และอัญมณี

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการสอน สาธิต และฝึกอบรมงาน
เครื่องประดับงานรูปพรรณ การออกแบบเครื่องประดับ
และการเจียระไนพลอยเพชร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญในการสอน สาธิต และฝึกอบรมงาน
เครื่องประดับงานรูปพรรณ การออกแบบเครื่องประดับ
และการเจียระไนพลอยเพชร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอนงาน
เครื่องประดับและอัญมณีระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๓๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

3812

ตําแหน่ง

ผู้สอนงานเจียระไนพลอย

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการสาธิตและฝึกสอนการเจียระไน
พลอย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการสาธิตและฝึกสอนการเจียระไน
พลอย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอนงาน
เจียระไนพลอย ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๓๗

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

3813

ตําแหน่ง

ผู้สอนการฟอกหนัง

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสอน สาธิต และฝึกอบรมการ 1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
ฟอกหนัง
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่คอ่ นข้างยาก ต้องใช้ความรู้ความชํานาญ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอนการ
ฟอกหนัง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
และฝีมือในการสอนสาธิต และฝึกอบรมการฟอกหนัง
กว่า 3 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๓๘

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

3814

ตําแหน่ง

ผู้สอนวิชาการทํารองเท้า

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการสอนวิชาการออกแบบรองเท้าและ
การทํารองเท้าควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและให้
คําแนะนําแก่นักเรียน ปฏิบัติงานประเภทรองเท้าของ
สถานศึกษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการสอนวิชาการออกแบบรองเท้าและ
การทํารองเท้า ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและให้
คําแนะนําแก่นักเรียน ปฏิบัติงานประเภทรองเท้าของ
สถานศึกษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอน
วิชาการทํารองเท้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี

๔๓๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
2-3
7,940

3

9,700

ขั้นสูง
29,320

31,420

รหัส

ตําแหน่ง

3815

ผู้สอนวิชาการพิมพ์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพการพิมพ์ได้แก่
การออกแบบสิ่งพิมพ์ การต่อภาพทางการพิมพ์ การใช้
อมพิวเตอร์ทางการพิมพ์ การเลย์เอาท์และจัดวางหน้า
พิมพ์ระบบออฟเซตสอดสี การพิมพ์ชิลสกรีน การพิมพ์
แฟลกโซกราฟี การพิมพ์กราเวียร์ การพิมพ์ไร้แรงกด
การเย็บเล่ม ทําปกและงานหลังพิมพ์ การจัดหน้ากระดาษ
การถ่ายเอกสารต่างๆ ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุนงาน
การพิมพ์ ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน
หรือผู้ที่สนใจ ให้คําปรึกษา แนะนํา การผลิตหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ แก่หน่วยงานและผู้ที่สนใจมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๔๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

ขั้นสูง
18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ผู้สอนวิชาการพิมพ์

ระดับ
ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพการพิมพ์ได้แก่
การออกแบบสิ่งพิมพ์ การต่อภาพทางการพิมพ์ การใช้
คอมพิวเตอร์ทางการพิมพ์ การเลย์เอาท์และจัดวางหน้า
พิมพ์ระบบออฟเซตสอดสี การพิมพ์ชิลสกรีน การพิมพ์
แฟลกโซกราฟี การพิมพ์กราเวียร์ การพิมพ์ไร้แรงกด
การเย็บเล่มทําปกและงานหลังพิมพ์ การจัดหน้ากระดาษ
การถ่ายเอกสารต่างๆ ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุนงาน
การพิมพ์ ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน
หรือผู้ที่สนใจ ให้คําปรึกษา แนะนํา การผลิตหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ แก่หน่วยงานและผู้ที่สนใจมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๔๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอน
วิชาการพิมพ์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3816

ผู้สอนวิชาช่างเครื่องยนต์

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในการสอนวิชาช่างเครื่องยนต์ ได้แก่ สอน
ภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติและควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ การควบคุมดูแลขณะ
เครื่องยนต์ทํางาน การใช้เครื่องมือต่างๆ การถอด
ประกอบเครื่องยนต์ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุง
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการสอนวิชาช่างเครื่องยนต์ ได้แก่ สอน
ภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติและควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ การควบคุมดูแลขณะ
เครื่องยนต์ทํางาน การใช้เครื่องมือต่างๆ การถอด
ประกอบเครื่องยนต์ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุง
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๔๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้สอนวิชา
ช่างเครื่องยนต์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

3.9 สายงานอื่น
รหัส

3901

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องระบบกําเนิดไอน้ํา
และน้ําร้อน

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการควบคุม
ซ่อมแซม บํารุงรักษา เครื่องกําเนิดไอน้ํา ระบบท่อรวม
ทําหน้าที่ ปิด-เปิด เครื่องกําเนิดไอน้ํา และตรวจสอบให้
อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์และความชํานาญในการควบคุม ซ่อมแซม
บํารุงรักษา เครื่องกําเนิดไอน้ํา ระบบท่อรวม ทําหน้าที่
ปิด-เปิด เครื่องกําเนิดไอน้ํา และตรวจสอบให้อยู่ใน
สภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง
ระบบกําเนิดไอน้ําและน้ําร้อนระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๔๔๓

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3902

ตําแหน่ง

พนักงานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ตลอดจนบํารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการ
ใช้เครื่องจักรดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ตลอดจนบํารุงรักษาแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้เครื่องจักรดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
พนักงานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๔๔๔

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

18,190

รหัส

3903

ตําแหน่ง

ช่างซ่อมเครื่องทําความเย็น

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในการติดตั้ง ซ่อมแซม
ดัดแปลง แก้ไขประกอบ ปรับ ตรวจสอบ บํารุงรักษา
เครื่องทําความเย็นต่างๆ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
ห้องเย็น เครื่องทําน้ําแข็ง เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์และความชํานาญ ในการติดตั้ง ซ่อมแซม
ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจสอบบํารุงรักษา
เครื่องทําความเย็นต่างๆ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
ห้องเย็น เครื่องทําน้ําแข็ง เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างซ่อม
เครื่องทําความเย็นระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๔๔๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3904

พนักงานเครื่องสูบน้ํา

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการควบคุม ดูแลเครื่องสูบน้ํา
บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา อาคารสูบน้ํา ตลอดจนแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การควบคุม ดูแลเครื่องสูบน้ํา บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา
อาคารสูบน้ํา ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๔๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
พนักงานเครื่องสูบน้ํา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

3905

ตําแหน่ง

พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง
การเกษตร

ระดับ
ช1

ช2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร
ต่างๆ เช่น เครื่องกะเทาะเมล็ดพืช เครื่องผสมอาหาร
สัตว์ เครื่องฟักไข่ไฟฟ้า เครื่องชลประทานหัวฉีด ฯลฯ
2. บํารุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องมือดังกล่าว
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน
การใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตรต่างๆ เช่น เครื่อง
กะเทาะเมล็ดพืช เครื่องผสมอาหารสัตว์เครื่องฟักไข่
ไฟฟ้า เครื่องชลประทานหัวฉีด ฯลฯ
2. บํารุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องมือดังกล่าว
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๔๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงการเกษตรระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
14,140

15,260

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1
ช2

3906

ช่างยูนิตทันตกรรม

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการซ่อมแซมและ
แก้ไขยูนิตทันตกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้
ประสบการณ์และความชํานาญในการซ่อมแซมและ
แก้ไขยูนิตทันตกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๔๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างยูนิตทัน
ตกรรม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080
1

5,840

ขั้นสูง
15,260
18,190

รหัส

3907

ตําแหน่ง

ช่างปรับซ่อมเครื่องครุภัณฑ์
สํานักงาน

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น เกี่ยวกับงานปรับซ่อม
ครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น การซ่อมแซม ปรับปรุง
บํารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องของครุภัณฑ์สํานักงานต่างๆ
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคิดเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการปรับซ่อม
ครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น ซ่อมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษา
แก้ไขข้อขัดข้องของครุภัณฑ์สํานักงานต่างๆ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคิดเลข เครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปรับ
ซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๔๔๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,840

1-2

7,100

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3908

ตําแหน่ง

พนักงานพิมพ์แบบเรียน
แบรลล์

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการพิมพ์อักษรเบรลล์ เรียบเรียง
แบบเรียนเบรลล์และดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการพิมพ์อักษรเบรลล์ เรียบเรียงแบบเรียน
เบรลล์ และดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน
พิมพ์แบบเรียนเบรลล์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔๕๐

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

2-3

7,940

ขั้นสูง
22,220

29,320

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3909

ช่างเป่าแก้ว

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่อง
แก้วหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทําด้วยแก้ว ซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องแก้วต่างๆ เพื่อใช้ในการทําปฏิบัติการและ
การวิจัยเปิด รวมทั้งบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการเป่าแก้ว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญ ในการประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องแก้วหรือ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทําด้วยแก้ว ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องแก้วต่างๆ เพื่อใช้ในการทําปฏิบัติการและการวิจัย
เปิด รวมทั้งบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
เป่าแก้ว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๕๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเป่าแก้ว
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเป่าแก้ว

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญสูงในการประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องแก้วหรือ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทําด้วยแก้วซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องแก้วต่างๆ เพื่อใช้ในการทําปฏิบัติการและการวิจัย
เปิด รวมทั้งบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
เป่าแก้ว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๕๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเป่าแก้ว
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ขั้นสูง
22,220

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ช1

ช2
3910

ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานฐานะช่างชั้นต้นในการช่วยสร้าง ซ่อม
เครื่องช่วยคนพิการและส่วนประกอบที่ใช้งานเครื่องช่วย
คนพิการทั้งหมด เช่น ทํารองเท้า เฝือกหนังประกอบกับ
เหล็ก ปลอกแขน ขา เข็มขัดรัดเอว รัดหน้าท้อง ข้อเข่า
และขาเทียมประกอบกับหนัง เย็บหนัง ประกอบเบรส
ชนิดต่างๆ หล่อแบบทําแขนเทียม ขาเทียมเป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์
และความชํานาญในการสร้าง ซ่อม เครื่องช่วยคนพิการ
และส่วนประกอบที่ใช้งานเครื่องช่วยคนพิการทั้งหมด
เช่น ทํารองเท้า เฝือกหนัง ประกอบกับเหล็ก ปลอกแขน ขา
เข็มขัดรัดเอว รัดหน้าท้อง ข้อเข่า และขาเทียมประกอบ
กับหนัง เย็บหนัง ประกอบเบรสชนิดต่างๆ หล่อแบบทํา
แขนเทียม ขาเทียมเป็นต้น ตลอดจนช่วยตกแต่ง
ดัดแปลงเครื่องช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับความพิการ
แต่ละกรณี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๕๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องช่วยคนพิการระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

ระดับ
ช3

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานฐานะช่าง ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ
ความชํานาญอย่างสูงในการสร้าง ซ่อม ตกแต่ง ดัดแปลง
เครื่องช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับความพิการแต่ละ
กรณี ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่
ช่างเครื่องช่วยคนพิการระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๕๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เครื่องช่วยคนพิการระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1-2
7,100

ขั้นสูง
22,220

รหัส

3911

ตําแหน่ง

พนักงานเครื่องยก

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติชั้นต้นในการยกสิ่งของด้วยเครื่องยก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช2

1. ปฏิบัติที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ 1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
พนักงานเครื่องยก ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ยกสิ่งของด้วยเครื่องยก
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๔๕๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่ หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1-2

5,840

ขั้นสูง
18,190

22,220

รหัส

3912

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ระดับ
ช1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยช่างในงานอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ งานช่างยนต์ ช่าง
เครื่องกล ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างปรับซ่อม
เครื่องมือทดลอง ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างกล
โรงงาน ช่างประปา ช่างบํารุงรักษา ในการปฏิบัติงาน
เช่น ซ่อม ติดตั้ง ปรับ แก้ไข ประกอบเครื่องจักร
เครื่องกลต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและความ
ชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ช2

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยช่างที่ต้องใช้ประสบการณ์
และความชํานาญในงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างในงาน ดังต่อไปนี้ งานช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่าง
เทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างปรับซ่อมเครื่องมือ
ทดลอง ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างกลโรงงาน ช่าง
ประปา ช่างบํารุงรักษา ในการปฏิบัติงาน เช่น ซ่อม
ติดตั้ง ปรับ แก้ไข ประกอบเครื่องจักร
เครื่องกลต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ทั่วไป ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๔๕๖

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
1
5,080

1

5,840

ขั้นสูง
15,260

18,190

4. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
4.1 สายงานด้านศิลปหัตถกรรมไทย
รหัส

4101

ตําแหน่ง

นายช่างประณีตศิลป์

ระดับ
ท1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงานสูงซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญในงานอย่างสูงมาก ใน
งานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง คืองานช่างเขียน
งานช่างไม้ประณีต งานช่างแกะสลัก งานช่างมุก งาน
ช่างลายรดน้ํา งานช่างโลหะ งานช่างปั้น ช่างหล่อหุ่น
และลาย งานช่างกระจกและงานช่างปิดทอง งานช่าง
ศิราภรณ์ งานช่างพุทธศิลปสถาปัตย์ ซึ่งเป็นงานช่างที่มี
รายละเอียดประณีต สืบเนื่องทางวัฒนธรรมหรืองาน
ศิลปประจําชาติ และปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงาน
ช่าง เช่น ธุรการช่างหาข้อมูลทางช่าง ทํารายงานการ
ประมาณการด้านการช่าง หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือที่
ปฏิบัติในช่างสิบหมู่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๕๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. เป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความรู้
ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงาน
ระดับช่างฝีมือที่มีความประณีตสูง ซึ่งเคย
ปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้ในลักษณะงานช่าง
สาหรับตําแหน่งนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
20 ปี โดยมีเอกสารรับรองการผ่านงาน และ
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกรมศิลปากรหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ง
ช่างประณีตศิลป ชั้น 4 (เดิม) ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือ
3. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งช่าง
ประณีตศิลป ชั้น 3 (เดิม) ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
11,350

ขั้นสูง
31,420

รหัส

ตําแหน่ง

นายช่างประณีตศิลป์

ระดับ
ท2

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงานสูงมาก ยาก สลับซับซ้อน ซึ่ง
ต้องใช้ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ฝีมือ ความปราณีต
และความชํานาญในงานอย่างสูงมากในงานอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง คือ งานช่างเขียน งานช่างไม้
ประณีต งานช่างแกะสลัก งานช่างมุก งานช่างลายรดน้ํา
งานช่างโลหะ งานช่างปั้น ช่างหล่อหุ่นและลาย งานช่าง
กระจกและงานช่างปิดทอง งานช่างศิราภรณ์ งานช่าง
พุทธศิลปสถาปัตย์ ซึ่งเป็นงานช่างที่มีรายละเอียด
ประณีตสืบเนื่องทางวัฒนธรรมหรืองานศิลปประจําชาติ
และปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานช่าง เช่น ธุรการ
ช่างหาข้อมูลทางช่าง ทํารายงานการประมาณการด้าน
การช่าง หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือที่ปฏิบัติในช่างสิบหมู่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๕๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งนายช่างประณีตศิลป ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความรู้
ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงาน
ระดับช่างฝีมือที่มีความประณีตอย่างยิ่งยาก
และซับซ้อนมาก ซึ่งเคยปฏิบัติงานที่ได้กาหนด
ไว้ในลักษณะงานช่างสําหรับตําแหน่งนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี โดยมีเอกสาร
รับรองการผ่านงาน และได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากกรมศิลปากร

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
14,690

ขั้นสูง
36,020

4.2 สายงานด้านเครื่องกล
รหัส

4201

ตําแหน่ง

ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล

ระดับ
ท1

หน้าที่โดยย่อ
1. ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงานสูง ซึ่งต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์ และความชํานาญอย่างสูงมากในการ
ฝึกงานสนามในด้านการใช้เครื่องมือกล การใช้รถ
แทรกเตอร์ทุกชนิดและการบํารุงรักษาหรือปรับซ่อม
เครื่องมือกลต่างๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๕๙

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงาน
ในการใช้บํารุงรักษาและปรับซ่อมเครื่องมือกลโดยเฉพาะ
ซึ่งเคยปฏิบัติงานในหน้าที่มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12
ปี หรือ
2. จ้างจากผู้ได้รบั ปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ ซึ่งเคยปฏิบัติงาน
ในหน้าที่มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
31,420

4.3 สายงานด้านการบิน
รหัส

ตําแหน่ง

4301 ช่างวิทยุการบิน

ระดับ
ท1

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างวิทยุการบิน ดังต่อไปนี้
1.ตรวจทดลอง แก้ไข อุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร และ
วิทยุช่วยการเดินอากาศยานประจําอากาศยาน
(AVIONICS) ก่อนและหลังทําการบินให้อยู่ในสภาพพร้อมที่
จะทําการบินได้ในระยะต่อไป
2.ตรวจซ่อมแก้ไข อุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร และวิทยุ
ช่างการเดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS)
เบื้องต้นในพื้นที่ปฏิบัติการ
3.ช่วยเหลือให้คําแนะนะในการใช้อุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร
และวิทยุช่วยการเดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) แก่
นักบินและช่างเครื่องบินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและใช้
อุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
4.ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสื่อสาร โทรคมนาคมภาคพื้นดิน
ในการออกไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง เพื่อใช้ติดต่อ
ประสานงาน ส่งข่าวสารการบินและอํานวยความสะดวก
ในการขึ้นลงของอากาศยาน ตลอดจนแจ้งการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมายังส่วนกลาง
หรือศูนย์ควบคุมอากาศยาน
5.ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าวิทยาการ
สมัยใหม่ด้านอิเล็คโทรนิคส์และวิทยุการบินเพื่อนํามาใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๖๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
2. ปฎิบัติงานด้านช่างวิทยุประจําอากาศยาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งช่างวิทยุ
การบิน (เดิม) ซึ่งเคยปฎิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ทั้งข้อ 1 – ข้อ 3 ต้องมีความรู้ความชานาญ
ในด้านการตรวจซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
อิเลคโทรนิกส์ (AVIONICS) และด้านพัสดุสื่อสารเป็นอย่างดี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

4302

ตําแหน่ง

ช่างอิเลคโทรนิกส์การบิน

ระดับ
ท2

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างอิเลคทรอนิคส์การบิน ดังต่อไปนี้
1. ตรวจซ่อมปรับแต่ง บํารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องวิทยุ
สื่อสาร และวิทยุช่วยการเดินอากาศประจําอากาศยาน
(AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณ์อิเลคโทรนิคศ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการบิน
2. ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร และวิทยุช่วย
การเดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) ตาม
ระยะเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบิน
3. นําอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสารและวิทยุช่วยการ
เดินอากาศประจําอากาศยาน(AVIONICS) ที่ตรวจซ่อม
แก้ไขแล้ว ไปติดตั้งกับอากาศยานและปรับแต่งในขณะ
บินทดสอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัย
ในขณะทําการบิน
4. ให้คําปรึกษา แนะนําด้านวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร
และวิทยุช่วยการเดินอากาศประจําอากาศยาน(AVIONICS)
ตลอดจนอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารแก่นักบินและช่างเครื่องบิน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๖๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
2. ปฎิบัติงานด้านช่างวิทยุประจําอากาศยาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ง
ช่างอิเลคโทรนิคส์ (เดิม) ซึ่งเคยปฎิบัติงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 8 ปี
4. ทั้งข้อ 1 - ข้อ 3 ต้องมีความรู้ความชํานาญ
ในด้านการตรวจซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเลคโทรนิกส์
(AVIONICS) และด้านพัสดุสื่อสารเป็นอย่างดี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
13,960

ขั้นสูง
36,020

รหัส

ตําแหน่ง

4303 ผู้ควบคุมวิทยุสื่อสารการบิน

ระดับ
ท 3/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของช่างอิเลคโทรนิคส์การบิน และหรือช่างวิทยุการบิน
2. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ช่างอิเลคโทรนิคส์การบิน
และหรือช่างวิทยุการบินภายใต้การบังคับบัญชา
3. ตรวจซ่อมปรับแต่ง บํารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องวิทยุ
สื่อสาร และวิทยุช่วยการเดินอากาศประจําอากาศยาน
(AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณ์อิเลคโทรนิคศ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการบิน
4. ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร และวิทยุช่วย
การเดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) ตาม
ระยะเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบิน
5. นําอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสารและวิทยุช่วยการ
เดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) ที่ตรวจซ่อม
แก้ไขแล้ว ไปติดตั้งกับอากาศยานและปรับแต่งในขณะ
บินทดสอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัย
ในขณะทําการบิน
6. ให้คําปรึกษา แนะนําด้านวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร
และวิทยุช่วยการเดินอากาศประจําอากาศยาน
(AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแก่นักบินและช่างเครื่องบิน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๖๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
2. ปฎิบัติงานด้านช่างวิทยุประจําอากาศยาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ความ
ชํานาญในด้านช่างวิทยุสื่อสาร เป็นอย่างดี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
4
24,310

ขั้นสูง
55,800

รหัส

ตําแหน่ง

4304 ผู้ช่วยช่างเครื่องบิน

ระดับ
ท1

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยช่างเครือ่ งบิน ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบอากาศยานที่ได้รับมอบหมาย โดย
ดําเนินการซ่อมบํารุงให้สามารถทําการบินได้ตลอดเวลา
และปลอดภัย
2. ควบคุมดูแลอากาศยานที่ได้รับมอบหมายให้มี
อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบอยู่ครบให้สะอาดเรียบร้อย
ตลอดเวลา
3. ดําเนินการในการตรวจก่อนบิน ตรวจระหว่างบิน
ตรวจหลังบิน และตรวจตามระยะเวลาของอากาศยานที่
ได้รับมอบหมาย
4. รับผิดชอบในการส่งอากาศยานออกทําการบินและดู
จนกว่าอากาศยานจะวิ่งขึ้นเพื่อทําการบินไปได้โดยสวัสดิ
ภาพ และนําอากาศยานเข้าจอดในพื้นที่ๆ ปลอดภัย
ตลอดเวลา
5. รับผิดชอบในการลงเวลา ข้อขัดข้องและการแก้ไขใน
แบบฟอร์มประวัติอากาศยานที่ได้รับมอบหมาย
6. ทําหน้าที่ระวางน้ําหนักบรรทุกตามคําแนะนําของช่าง
เครื่องบิน
7. ให้ความร่วมมือแก่ช่างเครื่องบิน สารวัตรช่าง หัวหน้า
ช่างเครื่องบินในการปฏิบัติการซ่อมบํารุงอากาศยานและ
ในด้านอื่นๆ ตามความจําเป็น

๔๖๓

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศ
จากสถาบันที่ทางราชการรับรอง และเคย
ปฏิบัติงานตรวจซ่อมและบารุงรักษาอากาศยานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งลูกมือช่าง
เครื่องบิน (เดิม) ของส่วนราชการ ซึ่งเคย
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
9,700

ขั้นสูง
31,420

รหัส

ตําแหน่ง

4305 ช่างเครื่องบิน

ระดับ
ท2

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเครื่องบิน ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบอากาศยานที่ได้รับมอบหมาย โดยควบคุม
และดําเนินการซ่อมบํารุงให้สามารถทําการบินได้
ตลอดเวลาและปลอดภัย
2. ควบคุมดูแลอากาศยานที่ได้รับมอบหมายให้มี
อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบอยู่ครบ และสะอาด
เรียบร้อยตลอดเวลา
3. ควบคุมดูแลอากาศยานที่ได้รับมอบหมายให้มีการ
ตรวจก่อนบิน ตรวจระหว่างบิน ตรวจหลังบิน และตรวจ
ตามระยะเวลา
4. รับผิดชอบและควบคุมในการส่งอากาศยานและออก
ทําการบินและรับเข้าจอดในพื้นที่ๆ ปลอดภัย
5. รับผิดชอบและควบคุมให้มีการลงเวลาบิน ข้อขัดข้อง
และการแก้ไขในแบบฟอร์มประวัติอากาศยานที่ได้รับ
มอบหมายให้เรียบร้อย
6. ดําเนินการซ่อมอุปกรณ์และพัสดุการบินที่ชํารุดที่
สามารถทําการซ่อมได้เองให้กลับคืนสภาพพร้อมที่จะใช้
งานได้ใหม่ โดยคําแนะนําของสารวัตรช่าง
และหัวหน้าช่างเครื่องมือ
7. ควบคุมการจัดระวางบรรทุกให้อากาศยานที่ได้รับ
มอบหมายให้สามารถทําการบินได้โดยปลอดภัย
8. ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนภารกิจการบินให้สําเร็จเรียบร้อยและปลอดภัย

๔๖๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศ
จากสถาบันที่ทางราชการรับรอง และเคย
ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเครื่องบินมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีความรู้
ทางด้านพัสดุการบิน หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ช่างเครื่องบิน (เดิม) ของส่วนราชการ ซึ่งเคย
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
และมีความรู้ทางด้านพัสดุการบิน

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
3
13,960

ขั้นสูง
36,020

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ

ท3
ช่างเครื่องบิน

หน้าที่โดยย่อ
9. ให้ความร่วมมือกับหัวหน้าช่างเครื่องบิน สารวัตรช่าง
และหัวหน้าหน่วยการบินในการปฏิบัติงานการซ่อมบํารุง
อากาศยานและในด้านอื่นๆ ตามความจําเป็น
10. ทําหน้าที่แทนหัวหน้าช่างเครื่องบินในเมื่อได้รับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. ช่วยหัวหน้าช่างเครื่องบินในการปกครองบังคับบัญชา
กําหนดหน้าที่ปฏิบัติควบคุมและตรวจสอบผลงานในสาย
งานการซ่อมบํารุงอากาศยานและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
2. ช่วยซ่อม และบํารุงรักษาอากาศยาน ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นที่มีลักษณะงาน
เหมือนกัน เมื่อมีความจําเป็นเกี่ยวกับปัญหาการ
ซ่อมบํารุงอากาศยานของทางราชการ และขอความ
ร่วมมือเกี่ยวกับอุปกรณ์การซ่อมอะไหล่
3. ช่วยฝึกอบรมวิชาการซ่อมบํารุงอากาศยานให้ช่าง
เครื่องบินเพื่อให้เกิดความรู้ความชํานาญให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศจาก
สถาบันที่ทางราชการรับรอง และ
ก. มีความรู้ทางด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี และ
ข. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งช่างเครื่องบิน (เดิม)
ของส่วนราชการ ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งสารวัตรช่าง(เดิม) ของ
ส่วนราชการ

๔๖๕

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา

4

24,310

ขั้นสูง

55,800

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องบิน

ระดับ
ท 3/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าช่างเครื่องบิน ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบในการซ่อมบํารุงอากาศยาน (เครื่องบิน
และเครื่องเฮลิคอปเตอร์ให้อยู่ในสภาพทําการบินได้มาก
ที่สุดและปลอดภัย)
2. รับผิดชอบในการวางแผนจัดกําลัง ทําแผนภูมิ และ
กําหนดหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่างอากาศยานให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการซ่อมบํารุงอากาศยาน
3. รับผิดชอบในการบังคับบัญชาควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่
ช่างอากาศยาน
4. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและเก็บรักษาครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ของงานซ่อมบํารุง
อากาศยานให้มีสภาพเรียบร้อยพร้อมที่ใช้
การได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ
5. รับผิดชอบในการจัดหา ควบคุม เก็บรักษาและการ
แก้ไขเกี่ยวกับระบบพัสดุการบิน ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น
6. รับผิดชอบในการจัดหา ควบคุม เก็บรักษาและการแก้ไข
เกี่ยวกับระบบหนังสือคู่มือและเอกสารเทคนิคในการซ่อม
บํารุงอากาศยาน
7. รับผิดชอบในการแก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติมอากาศยาน
ให้ปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ ตามคําแนะนําของ
บริษัทผู้ผลิตอากาศยาน

๔๖๖

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศจาก
สถาบันที่ทางราชการรับรอง
ก. มีความรู้ ความสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและการบริหารงานได้เป็นอย่างดี
ข. เคยปฏิบัติงานตรวจซ่อม และบํารุงรักษา
อากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 แบบ เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 8 ปี
ค. มีความรู้ทางด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งสารวัตรช่างเครือ่ งบิน
(เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งช่างเครื่องบิน
(เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
4
25,390

ขั้นสูง
60,060

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเครื่องบิน

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ
8. รับผิดชอบในการส่งซ่อมอุปกรณ์และพัสดุการบิน
ต่างๆ ที่ชํารุดให้กลับสภาพที่จะใช้งานได้ใหม่
9. รับผิดชอบในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่างอากาศยาน
ให้มีความรู้ความชํานาญ ความสามารถในการซ่อมบํารุง
อากาศยานให้ทันสมัยกับอากาศยานที่ได้รับมอบหมาย
10. ให้คําแนะนําชี้แจงแก่นักบินถึงการทํางานของ
อุปกรณ์ต่างๆ ในอากาศยานและการปฏิบัติต่ออากาศ
ยานให้ถูกต้องตามเทคนิค
11. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าการบินอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้การซ่อมบํารุงอากาศยานได้สนับสนุนภารกิจ
ต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

๔๖๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

รหัส

ตําแหน่ง

4306 สารวัตรช่างเครื่องบิน

ระดับ
ท3

หน้าที่โดยย่อ
1. รับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบและให้คําแนะนํา
การปฏิบัติงานการซ่อมบํารุงอากาศยานของเจ้าหน้าที่
ช่างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการซ่อมบํารุงอากาศยานของ
เจ้าหน้าที่ช่างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเทคนิค
2. รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุการบินให้ถูกต้อง
ตามหลักฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. รับผิดชอบในการควบคุมทะเบียนอากาศยาน
4. รับผิดชอบในการควบคุมเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของ
งานซ่อมบํารุงอากาศยานและแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย
5. รับผิดชอบในการรายงานยอดการซ่อมบํารุงอากาศ
ยาน
6. รับผิดชอบในการควบคุมอายุการใช้งาน อุปกรณ์
ต่างๆ ของอากาศยาน
7. ดําเนินการแก้ไขดัดแปลงอากาศยานให้ปลอดภัยและ
ทันสมัยยิ่งขึ้นตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต
8. ทําหน้าที่แทนหัวหน้าช่างเครื่องบินเมื่อได้รับ
มอบหมายปฏิบัติงานในหน้าที่นักบิน ดังต่อไปนี้
1. ทําการบินตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. รายงานข้อขัดข้องและวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับการบิน
ให้ฝ่ายการบินทราบ

๔๖๘

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศ
จากทางราชการรับรอง และ
2. มีความรู้ทางด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี และ
3.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งช่างเครื่องบิน(เดิม) ของ
ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
4
24,310

ขั้นสูง
55,800

รหัส

4307 นักบิน

ตําแหน่ง

ระดับ
ท3

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่นักบิน ดังต่อไปนี้
1. ทําการบินตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. รายงานข้อขัดข้องและวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับการบินให้
ฝ่ายการบินทราบ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรนักบินที่ทางราชการ
รับรอง และ
ก. มีใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี
ข. มีความชํานาญในด้านการบิน ซึ่งมีชั่วโมงบินรวมไม่ต่ํา
กว่า 1,000 ชั่วโมง และบินติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี

ท 3/
หน.

1. ทําการบินและควบคุมบังคับบัญชานักบิน สําหรับ
เครื่องบินที่ใช้นักบิน 2 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่และช่าง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินที่ต้องปฏิบัติตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. เป็นผู้แทนของกรมศุลกากรในด้านการบิน
ประสานงานกับหน่วยบินอื่นในด้านเทคนิคการบิน
ความปลอดภัยในการบิน การจราจรทางอากาศระบบ
ป้องกันภัยทางอากาศและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ให้คําแนะนําอบรมเทคนิคเรื่องการบิน หรือที่เกี่ยวกับ
การบินรวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ได้รับประกาศนียบัตรนักบินจากสถาบัน
ที่ทางราชการรับรอง และ
ก. มีความรู้ ความสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและการบริหารงานได้เป็นอย่างดี
หรือสําเร็จจากโรงเรียนชั้นผู้บังคับฝูงบิน
ของกองทัพอากาศ
ข. มีใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่นักบินพาณิชย์โท
ค. มีความชํานาญในด้านการบินซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมไม่ต่ํากว่า 2,000 ชั่วโมง และบินติดต่อกัน
มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่งนักบิน
(เดิม) หรือ ตําแหน่งหัวหน้านักบิน (เดิม)
หรือนักบิน ระดับ 3 ของส่วนราชการ ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

๔๖๙

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
4
26,470

4

26,470

ขั้นสูง
57,940

64,340

รหัส

4308

ตําแหน่ง

ผู้ควบคุมหน่วยการบิน

ระดับ
ท 3/
หน.

หน้าที่โดยย่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ควบคุมหน่วยการบิน ดังต่อไปนี้
1. วางแผนการบินและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต่างๆ
2. จัดทําคําสั่งเกีย่ วกับการฝึกอบรมและการฝึกนักบิน
3. ร่วมมือและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมต่างๆ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงานทาง
วิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานของกองบินเกษตร
4. ร่วมดําเนินงานกับกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทําการสํารวจและปฏิบัติการป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช ตลอดจปฏิบัติการฝนหลวง
5. ประสานงานและร่วมดําเนินงานกับกรมป่าไม้ในการ
สํารวจตรวจตราปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ ทําลายป่า การละเมิดกฎหมายว่าด้วยวน
อุทยานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า
6. ร่วมมือกับกรมประมงทําการสํารวจหาแหล่งปลาทั้ง
ในทะเลและแหล่งน้ําจืดตลอดจนตรวจตราเพื่อป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการประมง
และกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมง
ไทย
7. ทําการสํารวจตรวจสภาพพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐานบิน
สําหรับปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

๔๗๐

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรนักบินจากสถาบัน
ที่ทางราชการรับรอง และ
ก. มีความรู้ความสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและบริหารงานด้านการเงินของ
ส่วนราชการได้เป็นอย่างดี หรือสําเร็จจาก
โรงเรียนชั้นผู้บังคับฝูงบินของกองทัพอากาศ
ข. มีใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่นักบินพาณิชย์โท
ค. มีความชํานาญในด้านการบินซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่า 4,000 ชั่วโมง และบิน
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้านักบิน
ของส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัติงานติดต่อกันมา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา
4
28,660

ขั้นสูง
64,340

รหัส

ตําแหน่ง

ผู้ควบคุมหน่วยการบิน

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ
8. ร่วมปฏิบัติงานกับกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์โดยการลําเลียงขนส่งพันธุ์สัตว์น้ํา พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ เชื้อผสมเทียม วัคซีน เซรุ่ม และอื่นๆ ใน
กรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน
9. วางแผนและจัดทําสถิติ ระเบียบปฏิบัติการบิน นิรภัย
การบินให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในด้านการบิน
เกษตรให้ทันสมัย
10. วางแผนและร่วมมือให้ด้านการถ่ายภาพทางพื้นดิน
และทางอากาศในงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
11. วางแผนมาตรการทําการบูรณะเครื่องมือเครื่องใช้
ของนักบินให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
12. ทําการขนส่งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ของอากาศ
ยานเมื่อออกปฏิบัติการ
13. วางแผนและควบคุมการจัดวางน้ํามันเชื้อเพลิง
อากาศยานตามจุดต่างๆ ในเมื่ออากาศยานออกไป
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
14. ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้อากาศยาน
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ โดยใช้อากาศยานตามคําสั่งที่ได้รัมอบหมาย
16. ควบคุมดูแลและจัดหาแผนที่ในการเดินอากาศให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยและเพียงพอกับการใช้งาน
17. ควบคุมดูแลบังคับบัญชานักบิน ช่างเครื่องบิน
เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร

๔๗๑

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

สารบัญ

รายชื่อตําแหน่งลูกจ้างประจําจําแนกตามกลุ่มงาน
1. กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
1.1 สายงานด้านพืน้ ฐานทัว่ ไปและสถานที่
1101 พนักงานทั่วไป บ 1-2, 2/หน.
1102 คนสวน บ 1-2, 2/หน.
1103 พนักงานสถานที่ บ 1-2
1104 แม่บ้าน บ 1-2
1105 พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1-2, 2/หน.
1106 ผู้ดูแลหมวดสถานที่ บ 2/หน.
1107 ผู้ดูแลหมวดนอกโรงงาน บ 2/หน.
1108 ผู้ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บ 1-2
1109 ผู้รักษาราชอุทยาน บ 1-2, 2/หน.
1110 พนักงานประจําพิพิธภัณฑ์ บ 1-2, 2/หน.
1111 พนักงานดูแลโบราณสถาน บ 1-2
1112 นายประตูกษาปณ์ บ 1-2
1113 พนักงานประจําตึก บ 1-2
1114 พนักงานเปล บ 1-2
1115 พนักงานซักฟอก บ 1-2
1116 บริกร บ 1-2, 2/หน.
1117 พนักงานบริการ บ 1-2, 2/หน.
1118 พนักงานรับรอง บ 1-2, 2/หน.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1119 พนักงานรับโทรศัพท์ บ 1-2
1.2 สายงานด้านการเกษตร
1201 พนักงานเกษตรพื้นฐาน บ 1-2
1202 พนักงานปราบศัตรูพืช บ 1-2
1203 พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1-2, 2/หน.
1204 พนักงานรีดนมโค บ 1-2
1205 พนักงานเลี้ยงผึ้งและไหม บ 1-2
1206 พนักงานเลี้ยงสัตว์ บ 1-2
1207 พนักงานชลประทาน บ 1-2
1.3 สายงานด้านงานเรือ
1301 กะลาสี บ 1-2, 2/หน.
1302 สรั่งปากเรือ บ 1-2
1303 พนักงานเรือกล บ 1-2
1304 พนักงานเรือยนต์ บ 1-2
1305 พนักงานเรือตรวจ บ 1-2
1.4 สายงานด้านการเขียน การพิมพ์ และเอกสารข้อมูล
1401 พนักงานเขียนโฉนด บ 1-2
1402 พนักงานเขียนใบอนุญาต บ 1-2
1403 พนักงานเดินหมาย บ 1-2
1404 พนักงานตรวจปรู๊ฟ บ 1-2
1405 พนักงานโรงพิมพ์ บ 1-2, 2/หน.

20
21
22
23
24
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27
28
28
29
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31
32
33
34

สารบัญ
1406 ผู้ช่วยพนักงานแยกสี บ 1-2
1407 พนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษ บ 1-2
1408 พนักงานเข้าเล่ม บ 1-2
1409 พนักงานบริการเอกสารทัว่ ไป บ 1-2, 2/หน.
1410 พนักงานเก็บเอกสาร บ 1-2
1411 พนักงานซ่อมเอกสาร บ 1-2
1412 พนักงานจัดเก็บแผนที่ บ 1-2
1413 พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน บ 1-2
1.5 สายงานอื่น
1501 พนักงานจัดรถเข้าชั่ง บ 1-2
1502 พนักงานบัตรยานพาหนะ บ 1-2
1503 พนักงานจําหน่ายบัตร บ 1-2
1504 พนักงานเก็บเงิน บ 1-2
1505 พนักงานโสตทัศนศึกษา บ 1-2
1506 พนักงานบันทึกเสียง บ 1-2
1507 พนักงานวัดระดับน้าํ บ 1-2, 2/หน.
1508 พนักงานประตูน้าํ บ 1-2
1509 พนักงานผลิตน้าํ ประปา บ 1-2
1510 พนักงานกลั่นน้าํ บ 1-2
1511 ควาญช้าง บ 1-2, 2/หน.
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

2. กลุ่มงานสนับสนุน
2.1 สายงานด้านการเงิน ธุรการและการพิมพ์
2101 พนักงานการเงินและบัญชี ส 1-4, 4/หน.
2102 พนักงานวิเคราะห์ราคางาน ส 1-4, 4/หน.
2103 พนักงานการภาษี ส 1-2
2104 พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ส 1-2
2105 พนักงานขาย ส 1-2
2106 พนักงานพัสดุ ส 1-4, 4/หน.
2107 พนักงานแสตมป์ ส 1-3
2108 พนักงานธุรการ ส 1-4, 4/หน.
2109 พนักงานธุรการการบิน ส 1-2
2110 พนักงานออกของ ส 1-2
2111 พนักงานพิมพ์แบบ ส 1-3, 3/หน.
2112 พนักงานพิมพ์ออฟเซท ส 1-3
2113 พนักงานพิมพ์ ส 1-4
2114 พนักงานลิขิต บ 1-2
2.2 สายงานด้านข้อมูล สถิติ วิจัยและการศึกษา
2201 พนักงานรหัส ส 1-2
2202 พนักงานจัดทําข้อมูลประมวลผล ส 1-3
2203 พนักงานประเมินผล ส 1-2
2204 พนักงานสถิติ ส 1-4
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72
74
77
78
79
81
82

สารบัญ
2205 พนักงานทะเบียนตําบล ส 1-2
84
2206 พนักงานสํารวจ ส 1-4, 4/หน.
85
2207 พนักงานสมุทรศาสตร์ ส 1-2
88
2208 พนักงานวิจัย ส 1-2
89
2209 พนักงานการศึกษา ส 1-3
90
2210 พนักงานห้องสมุด ส 1-3
92
2.3 สายงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสอน และการ
แสดง
2301 พนักงานสื่อสาร ส 1-2
93
2302 พนักงานวิทยุ ส 1-2
94
2303 พนักงานกระจายเสียงภาษาท้องถิ่น ส 1-2
95
2304 พนักงานกระจายเสียงภาษาต่างประเทศ ส 1-2 96
2305 พนักงานหนังสือพิมพ์จนี ส 1-2
97
2306 พนักงานฉายภาพยนตร์ ส 1-2
98
2307 พนักงานขยายเสียง ส 1-2
99
2308 พนักงานนําชม ส 1-2, 2/หน.
100
2309 พนักงานแปล ส 1-2
101
2310 พนักงานแปลอักษรโบราณ ส 1-2
102
2311 ล่ามภาษาต่างประเทศ ส 1-2
103
2312 ล่ามภาษาจีน ส 1-2
104
2313 ครูสอนดนตรี ส 1-2
105

2314 ครูสอนศิลปพื้นเมือง ส 1-2
2315 ครูสอนภาษาจีน ส 1-2
2316 ครูสอนชาวเขา ส 1-2
2317 ครูพี่เลี้ยง ส 1-2
2318 พี่เลี้ยง ส 1-2110
2319 ครูสอนศาสนาอิสลาม ส 1-2
2320 ผู้ชาํ นาญการอิสลาม ส 1-2
2321 นักร้อง ส 1-2
2322 นักดนตรี ส 1-2
2323 นาฏศิลปิน ส 1-2
2324 ครูช่วยสอน ส 1-3
2325 ผู้สอนวิชาชีพ ส 1-3
2326 ผู้สอนการถนอมอาหาร ส 1-2
2327 ผู้สอนคนพิการ ส 1-2
2.4 สายงานด้านการสาธารณสุข
2401 พนักงานช่วยการพยาบาล ส 1-2
2402 พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ส 1-2
2403 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 1-2
2404 ผู้ช่วยพยาบาล ส 1-4
2405 พยาบาล ส 1-4
2406 ผู้ช่วยทันตแพทย์ ส 1-4
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129
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2407 ผู้ช่วยเภสัชกร ส 1-4
2408 พนักงานเภสัชกรรม ส 1-2
2409 พนักงานประจําห้องยา ส 1-2
2410 ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา ส 1-2
2411 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 1-2
2412 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส 1-2
2413 พนักงานรังสีและเทคนิคการแพทย์ ส 1-2
2414 พนักงานจุลทัศนกร ส 1-2
2415 พนักงานห้องเฝือก ส 1-2
2416 พนักงานห้องผ่าตัด ส 1-2
2417 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ส 1-2
2418 พนักงานผ่าและรักษาศพ ส 1-2
2419 พนักงานประจําห้อง ส 1-2
2420 พนักงานหอผู้ป่วย ส 1-2
2421 พนักงานบัตรรายงานโรค ส 1-2
2422 พนักงานสุขภาพชุมชน ส 1-2
2423 พนักงานเยี่ยมบ้าน ส 1-2, 2/หน.
2424 พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค ส 1-2
2425 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค ส 1-2
2426 พนักงานปราบแมลง ส 1-2
2427 พนักงานระบาดวิทยา ส 1-2
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2428 พนักงานบําบัดโรคเรื้อน ส 1-2
2429 ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด ส 1-2
2430 พนักงานกายภาพบําบัด ส 1-2
2431 พนักงานอาชีวบําบัด ส 1-2
2432 พนักงานเวชศาสตร์การบิน ส 1-2
2433 โภชนากร ส 1-3
2434 แพทย์ประจําบ้าน ส 1-2
2.5 สายงานด้านการเกษตร ทรัพยากร วิทยาศาสตร์ และ
อุตสาหกรรม
2501 พนักงานตรวจจําแนกพันธุ์ยาง ส 1-2
2502 พนักงานตรวจสอบข้าว ส 1-4
2503 พนักงานทดลองเกษตร ส 1-2
2504 พนักงานเคหะกิจเกษตร ส 1-3
2505 พนักงานการเกษตร ส 1-4, 4/หน.
2506 พนักงานการประมง ส 1-2
2507 พนักงานส่งน้ํา ส 1-2
2508 ผู้ช่วยพนักงานผลิตทดลอง ส 1-2
2509 พนักงานผลิตทดลอง ส 1-2
2510 พนักงานประจําห้องทดลอง ส 1-2
2511 พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 1-4
2512 พนักงานปฏิบัติการทดลอง ส 1-2
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168
170
175
176
177
178
179
180
182

สารบัญ
2513 พนักงานวิทยาศาสตร์ ส 1-2
2514 พนักงานตรวจสอบร่องน้ํา ส 1-2, 2/หน.
2515 พนักงานอุทกวิทยา ส 1-2
2516 พนักงานทดสอบดิน ส 1-2
2517 พนักงานเรือนรุกขรังสี ส 1-2
2518 พนักงานสวนป่า ส 1-2
2519 พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1-2
2520 พนักงานส่งเสริมพลังงาน ส 1-2
2521 พนักงานพัฒนาพลังงาน ส 1-2
2522 นักพัฒนาพลังงาน ส 1-2
2523 พนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม ส 1-3
2524 นักเทคนิคอุตสาหกรรม ส 1-3
2.6 สายงานด้านงานเรือ
2601 ผู้ช่วยสหโภชน์ ส 1-2
2602 สหโภชน์ ส 1-2
2603 สรั่งเรือ ส 1-4
2604 นายท้ายเรือ ส 1-3
2605 นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 1-4
2606 นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส 1-3
2607 นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส 1-4
2608 พนักงานอู่เรือ ส 1-2
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192
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198
199
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204
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207
209

2.7 สายงานเฉพาะในพระราชฐาน
2701 พนักงานประกอบเครื่องเสวย ส 1-2, 2/หน.
210
2702 พนักงานเชิญเครื่องเสวย ส 1-2
211
2703 เจ้าหน้าที่ราชูปโภค ส 1-2
212
2704 พนักงานพระภูษา ส 1-2
213
2705 พนักงานชาวที่ ส 1-2, 2/หน.
214
2706 เจ้าหน้าที่พระราชพิธี ส 1-2
215
2707 พราหมณ์ ส 1-2, 2/หน.
216
2708 มหาดเล็ก ส 1-2
217
2709 เจ้าหน้าที่ตาํ รวจวัง ส 1-2
218
2.8 สายงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และความปลอดภัย
2801 พนักงานปราบปรามทางน้ํา ส 1-2
219
2802 พนักงานควบคุม ส 1-2, 2/หน.
220
2803 พนักงานพินิจ ส 1-2, 2/หน.
221
2804 พนักงานอาณาบาล ส 1-3
224
2805 พนักงานสืบราชการลับ ส 1-2
225
2806 พนักงานดับเพลิง ส 1-2
226
2807 พนักงานกู้ภัย ส 1-2
227
2808 พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอนั ตราย ส 1-2
228

สารบัญ
2.9 สายงานอื่น
2901 พนักงานการเมือง ส 1-2
2902 พนักงานเหรียญกษาปณ์ ส 1-2, 2/หน.
2903 พนักงานพัฒนาชนบท ส 1-2
2904 พนักงานบริการน้าํ มันหล่อลื่น ส 1-2, 2/หน.
2905 พนักงานจัดหาที่ดิน ส 1-4, 4/หน.
2906 ผู้ช่วยพนักงานที่ราชพัสดุ ส 1-2
2907 พนักงานขุดแต่งโบราณสถาน ส 1-2
2908 พนักงานดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ส 1-2
2909 พ่อบ้าน-แม่บ้าน ส 1-2
2910 พนักงานจัดการสโมสร ส 1-2
2911 พนักงานจัดการหอพัก ส 1-2
2912 ผู้ดูแลสนามบิน ส 1-2
2913 พนักงานขับรถยนต์ ส 1-2, 2/หน.
2914 พนักงานขับรถโดยสาร ส 1-2
2915 พนักงานประกอบอาหาร ส 1-2, 2/หน.
2916 พนักงานพิธีสงฆ์ ส 1-2

229
230
231
232
233
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

3. กลุ่มงานช่าง
3.1 สายงานด้านแบบและแผนที่
3101 ช่างเขียน ช 1-4
3102 ช่างเขียนแบบ ช 1-3

246
248

3103 ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่ ช 1-2
250
3104 ช่างเขียนแผนที่ ช 1-2, 2/หน.
251
3105 ช่างเขียนแผนที่ดว้ ยเครื่องเขียนแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ ช 1-2
253
3106 ช่างพิมพ์แผนที่ ช 1-2
255
3107 พนักงานคัดลอกแบบ ช 1-2
256
3.2 สายงานด้านไฟฟ้า สือ่ สาร และอิเลคทรอนิคส์
3201 ช่างไฟฟ้า ช 1-4
257
3202 ช่างอิเลคทรอนิคส์ ช 1-2
259
3203 ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ช 1-2
260
3204 ช่างมาตรวัดไฟฟ้า ช 1-2, 2/หน.
261
3205 ช่างสายไฟฟ้า ช 1-2
263
3206 ช่างสื่อสาร ช 1-4
264
3207 ช่างวิทยุ ช 1-3
266
3208 พนักงานวิทยุและทัศนสัญญาณ ช 1-2
268
3.3 สายงานด้านการก่อสร้าง เครื่องยนต์ เครื่องกล และโลหะ
กรรม
3301 ช่างสํารวจ ช 1-4, 4/หน.
269
3302 ช่างรังวัด ช 1-2
271
3303 ช่างก่อสร้าง ช 1-4, 4/หน.
272
3304 ผู้ช่วยช่างไม้ ช 1-2
275

สารบัญ
3305 ช่างไม้ ช 1-4, 4/หน.
3306 ช่างปูน ช 1-4, 4/หน.
3307 ช่างฝีมือสนาม ช 1-4
3308 ช่างสี ช 1-4
3309 ช่างเคาะพ่นสี ช 1-2
3310 ช่างผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ช 1-2
3311 ช่างตกแต่งสถานที่ ช 1-2
3312 ผู้ดูแลช่างก่อสร้างและตกแต่ง ช 3/หน.
3313 พนักงานบํารุงทาง ช 1-2
3314 ช่างเครือ่ งมือกล ช 1-4, 4/หน.
3315 ช่างเครือ่ งจักรกล ช 1-4, 4/หน.
3316 พนักงานเครื่องจักรกล ช 1-3
3317 พนักงานคุมเครื่องยนต์และจักรกล ช 1-2
3318 ช่างเครือ่ งยนต์ ช 1-4, 4/หน.
3319 ลูกมือช่างเครื่องบิน ช 1-2
3320 ช่างกลึง ช 1-3
3321 ช่างเชื่อม ช 1-4
3322 ช่างฝีมือโรงงาน ช 1-4, 4/หน.
3323 ช่างกลโรงงาน ช 1-4
3324 ช่างเหล็ก ช 1-3
3325 ช่างหล่อ ช 1-3, 3/หน.
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3326 ช่างฝีมือโลหะ ช 1-3
3327 ช่างชุบเคลือบผิวทางเคมี ช 1-2
3328 ช่างทํารูปลอยตัว ช 1-3, 3/หน.
3329 ช่างทําตัวเหรียญกษาปณ์ ช 1-3, 3/หน.
3330 ช่างตีตราเหรียญกษาปณ์ ช 1-3, 3/หน.
3331 ช่างทํา324เครื่องมือ ช 1-3, 3/หน.
3332 ช่างปรับซ่อมเครื่องมือสํารวจ ช 1-4
3333 ช่างซ่อมบํารุง ช 1-4
3334 ช่างจัดสถานที่พิธีการ ช 1-2
3335 ช่างฝีมือทั่วไป ช 1-3
3.4 สายงานด้านการต่อเรือและเครื่องเรือ
3401 ผู้ช่วยช่างไม้ขยายแบบ ช 1-2
3402 ช่างไม้ขยายแบบ ช 1-2
3403 ผู้ช่วยช่างต่อเรือเหล็ก ช 1-2
3404 ช่างต่อเรือเหล็ก ช 1-2, 2/หน.
3405 ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญการต่อเรือเหล็ก ช 1-2
3406 ช่างเครือ่ งเรือ ช 1-3
3407 ช่างเครือ่ งเรือกลลําน้าํ ช 1-2
3408 ช่างเครือ่ งเรือกลชายทะเล ช 1-4
3409 ช่างเครือ่ งเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ช 1-2
3410 สรั่งช่างกล ช 1-4
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3411 พนักงานคานเรือ ช 1-2
350
3412 พนักงานขุด ช 1-2, 2/หน.
351
3413 ผู้ช่วยพนักงานควบคุมเรือขุด ช 1-2
352
3414 พนักงานควบคุมเรือขุด ช 1-2
353
3415 พนักงานทดลองอุปกรณ์เรือ ช 1-2
354
3.5 สายงานด้านขับเครื่องจักรกลและล้อเลื่อน
3501 พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช 1-2
355
3502 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 1-2
356
3503 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 1-2
357
3504 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช 1-2
359
3505 พนักงานควบคุมเครือ่ งจักรขนาดเบา ช 1-2
361
3506 พนักงานควบคุมเครือ่ งจักรขนาดหนัก ช 1-2
362
3.6 สายงานด้านอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และแหล่งน้าํ
3601 ช่างอุตสาหกรรม ช 1-2
364
3602 ช่างเจาะระเบิด ช 1-2
365
3603 ช่างเหมืองแร่ ช 1-2
366
3604 ช่างแต่งแร่ ช 1-2
367
3605 ช่างเจาะตรวจลองแร่ ช 1-2
368
3606 พนักงานช่างเจาะทางธรณีวิทยา ช 1-2
369
3607 พนักงานช่วยเจาะและระบายน้าํ ช 1-2
370
3608 ผู้ช่วยช่างเจาะ ช 1-2
371

3609 ช่างเจาะสํารวจ ช 1-3, 3/หน.
3610 ช่างเจาะบ่อบาดาล ช 1-4, 4/หน.
3611 ช่างระบบน้ํา ช 1-2
3612 ช่างต่อท่อ ช 1-2, 2/หน.
3613 ช่างประปา ช 1-3
3614 ผู้ควบคุมหน่วยเจาะ ช 4/หน.
3.7 สายงานด้านศิลปวัตถุ หัตถกรรม และงานฝีมือ
3701 ช่างศิลป์ ช 1-3
3702 ช่างวิจิตรศิลป์ ช 1-2
3703 ช่างประณีตศิลป์ ช 1-4
3704 ช่างซ่อมเอกสารและศิลปวัตถุ ช 1-2
3705 ผู้ช่วยช่างปั้น ช 1-2
3706 ช่างปั้น ช 1-3
3707 ช่างทําแบบเครื่องปั้นดินเผา ช 1-2
3708 ช่างชุบเคลือบผิวทางเครื่องปั้นดินเผา ช 1-2
3709 ช่างเตาเผา ช 1-2
3710 ช่างทําหีบดิน ช 1-2
3711 ช่างทอง ช 1-3, 3/หน.
3712 ผู้ช่วยช่างต้นแบบสิ่งทอ ช 1-2
3713 ช่างต้นแบบสิ่งทอ ช 1-2, 2/หน.
3714 ช่างทดสอบสิ่งทอ ช 1-3
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3715 ช่างทอผ้า ช 1-2, 2/หน.
3716 ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์ ช 1-2, 2/หน.
3717 ช่างประดิษฐ์ดอกไม้ ช 1-2
3718 ช่างตัดเย็บผ้า ช 1-2
3719 ช่างเย็บและตกแต่ง ช 1-2
3720 ช่างพรม ช 1-2
3721 ช่างถ่ายภาพ ช 1-3
3722 ช่างซ่อมสร้างเครื่องโขน ช 1-2
3723 ช่างเครือ่ งดนตรี ช 1-2
3724 ช่างครุภัณฑ์ ช 1-3
3725 ช่างเย็บหนัง ช 1-2
3726 ช่างทําฟัน ช 1-2
3727 ช่างตัดผม ช 1-2
3728 พนักงานสตัฟ๊ ส์ ช 1-2
3.8 สายงานด้านการสอนงานช่าง
3801 ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช 1-3
3802 ครูฝกึ ฝีมือแรงงาน ช 1-3
3803 ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์ ช 1-2
3804 ผู้สอนการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ช 1-2
3805 ผูส้ อนงานช่างไม้ ช 1-2
3806 ผู้สอนงานแกะสลักไม้ ช 1-2
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3807 ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้า ช 1-2
3808 ผู้สอนผลิตภัณฑ์หวายและไม้ไผ่ ช 1-2, 2/หน.
3809 ผู้สอนงานเครื่องปั้นดินเผา ช 1-2
3810 ผู้สอนงานเครื่องเขิน เครื่องเงินและเครื่องถม ช 1-2
3811 ผู้สอนงานเครื่องประดับและอัญมณี ช 1-2
3812 ผู้สอนงานเจียระไนพลอย ช 1-2
3813 ผู้สอนการฟอกหนัง ช 1-2
3814 ผู้สอนวิชาการทํารองเท้า ช 1-2
3815 ผู้สอนวิชาการพิมพ์ ช 1-2
3816 ผู้สอนวิชาช่างเครื่องยนต์ ช 1-2
3.9 สายงานอื่น
3901 ช่างเครือ่ งระบบกําเนิดไอน้าํ และน้าํ ร้อน ช 1-2
3902 พนักงานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ช 1-2
3903 ช่างซ่อมเครื่องทําความเย็น ช 1-2
3904 พนักงานเครื่องสูบน้าํ ช 1-2
3905 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ช 1-2
3906 ช่างยูนิตทันตกรรม ช 1-2
3907 ช่างปรับซ่อมเครื่องครุภัณฑ์สาํ นักงาน ช 1-2
3908 พนักงานพิมพ์แบบเรียนแบรลล์ ช 1-2
3909 ช่างเป่าแก้ว ช 1-3
3910 ช่างเครือ่ งช่วยคนพิการ ช 1-3
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3911 พนักงานเครื่องยก ช 1-2
3912 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1-2
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4. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
4.1 สายงานด้านศิลปหัตถกรรมไทย
4101 นายช่างประณีตศิลป์ ท 1-2
4.2 สายงานด้านเครื่องกล
4201 ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล ท 1
4.3 สายงานด้านการบิน
4301 ช่างวิทยุการบิน ท 1
4302 ช่างอิเลคโทรนิกส์การบิน ท 2
4303 ผู้ควบคุมวิทยุสื่อสารการบิน ท 3/หน.
4304 ผู้ช่วยช่างเครื่องบิน ท 1
4305 ช่างเครือ่ งบิน ท 2-3, 3/หน.
4306 สารวัตรช่างเครื่องบิน ท 3
4307 นักบิน ท 3, 3/หน.
4308 ผู้ควบคุมหน่วยการบิน ท 3/หน.
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