
กลุม่งานชา่ง 1

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอื  เทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

ช่างเขยีน3101



กลุม่งานชา่ง 2

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเขยีน ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่
หรอื
4.  เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเขยีน ระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่



กลุม่งานชา่ง 3

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเขยีนแบบ ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างเขยีนแบบ3102



กลุม่งานชา่ง 4

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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



กลุม่งานชา่ง 5

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูช้่วยช่างเขยีนแผนที ่ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานใน
ระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3103 ผูช้่วยช่างเขยีนแผนที่



กลุม่งานชา่ง 6

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
 ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเขยีนแผนที ่ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
 ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

ช่างเขยีนแผนที่3104



กลุม่งานชา่ง 7

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

2/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเขยีนแผนที ่ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปี  หรอื 
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่
หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ   



กลุม่งานชา่ง 8

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู  หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเขยีนแผนทีด่ว้ยเครือ่งเขยีนแผนทีภ่าพถ่าย
ทางอากาศ ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่
หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

ช่างเขยีนแผนทีด่ว้ยเครือ่งเขยีน
แผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ

3105



กลุม่งานชา่ง 9

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างพมิพแ์ผนที ่ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4.  เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3106 ช่างพมิพแ์ผนที่



กลุม่งานชา่ง 10

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,200  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานคดัลอกแบบ ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

3107 พนกังานคดัลอกแบบ



กลุม่งานชา่ง 11

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื                 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3201 ช่างไฟฟ้า



กลุม่งานชา่ง 12

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่



กลุม่งานชา่ง 13

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างอเิลคโทรนิคส ์ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3202 ช่างอเิลคโทรนิคส์



กลุม่งานชา่ง 14

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างไฟฟ้าและอเิลคทรอนิคส ์  ระดบั 1
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3203 ช่างไฟฟ้าและอเิลคทรอนิคส์



กลุม่งานชา่ง 15

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างมาตรวดัไฟฟ้า ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

ช่างมาตรวดัไฟฟ้า3204



กลุม่งานชา่ง 16

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

2/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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



กลุม่งานชา่ง 17

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื                 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างสายไฟฟ้า ระดบั 1 ซึง่ฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3205 ช่างสายไฟฟ้า



กลุม่งานชา่ง 18

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างสือ่สาร ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

ช่างสือ่สาร3206



กลุม่งานชา่ง 19

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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



กลุม่งานชา่ง 20

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างวทิยุ ระดบั 1  ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่
หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ   

ช่างวทิยุ3207



กลุม่งานชา่ง 21

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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

ช่างวทิยุ3207



กลุม่งานชา่ง 22

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานวทิยุและทศันสญัญาณระดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที ่
 

3208 พนกังานวทิยุและทศันสญัญาณ



กลุม่งานชา่ง 23

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื                 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างส ารวจ ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างส ารวจ ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่

ช่างส ารวจ3301



กลุม่งานชา่ง 24

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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

4/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   33,540  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างส ารวจ ระดบั 4 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
15 ปี 
3.  ทัง้ขอ้ 1 และขอ้ 2  ตอ้งผ่านการประเมนิ
ตามทีส่่วนราชการก าหนด



กลุม่งานชา่ง 25

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3302 ช่างรงัวดั



กลุม่งานชา่ง 26

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างก่อสรา้ง ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

ช่างก่อสรา้ง3303



กลุม่งานชา่ง 27

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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



กลุม่งานชา่ง 28

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   33,540  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างก่อสรา้ง ระดบั 4  ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และ
ช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี  
3. ทัง้ขอ้ 1  และขอ้ 2 ตอ้งผ่านการประเมนิ
ตามทีส่่วนราชการก าหนด



กลุม่งานชา่ง 29

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูช้่วยช่างไม ้ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3304 ผูช้่วยช่างไม้



กลุม่งานชา่ง 30

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างไม ้ ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานใน
ระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างไม้3305



กลุม่งานชา่ง 31

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3/
3หวัหน้า

กลุม่ที ่
1-2

7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างไม ้ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างไม ้ระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่
หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ



กลุม่งานชา่ง 32

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างไม ้ระดบั 4  ซึง่ฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี



กลุม่งานชา่ง 33

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างปนู  ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานใน
ระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างปนู3306



กลุม่งานชา่ง 34

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3/
3หวัหน้า

กลุม่ที ่
1-2

7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างปนู ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างปนู ระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่
หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ



กลุม่งานชา่ง 35

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างปนู ระดบั 4  ซึง่ฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 ปี



กลุม่งานชา่ง 36

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมอืสนาม ระดบั 1 ซึง่ฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

ช่างฝีมอืสนาม3307



กลุม่งานชา่ง 37

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมอืสนาม ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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



กลุม่งานชา่ง 38

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างส ีระดบั 1 ซึง่ฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

ช่างสี3308



กลุม่งานชา่ง 39

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างส ีระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างส ีระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่
หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ



กลุม่งานชา่ง 40

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเคาะพ่นส ีระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3309 ช่างเคาะพ่นสี



กลุม่งานชา่ง 41

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างผลติภณัฑซ์เีมนต์ ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3310 ช่างผลติภณัฑซ์เีมนต์



กลุม่งานชา่ง 42

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื                 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างตกแต่งสถานที ่ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3311 ช่างตกแต่งสถานที่



กลุม่งานชา่ง 43

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3312 ผูดู้แลช่างก่อสรา้งและตกแต่ง 3/หวัหน้า กลุม่ที ่3 7,940   29,320  

1. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และ
ช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานบ ารุงทาง ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื                 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3313 พนกังานบ ารุงทาง



กลุม่งานชา่ง 44

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งมอืกล ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างเครือ่งมอืกล3314



กลุม่งานชา่ง 45

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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



กลุม่งานชา่ง 46

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   33,540  

1. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่งเดมิหรอื
ต าแหน่งช่างเครือ่งมอืกล ระดบั 4  ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และ
ช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี 
3.  ทัง้ขอ้ 1 และขอ้ 2 ตอ้งผ่านการประเมนิ
ตามทีส่่วนราชการก าหนด



กลุม่งานชา่ง 47

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งมอืกลระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างเครือ่งจกัรกล3315



กลุม่งานชา่ง 48

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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



กลุม่งานชา่ง 49

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   33,540  

1. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่งเดมิหรอื
ต าแหน่งช่างเครือ่งมอืกล ระดบั 4 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถเหมาะสม  และ
ช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี 
3.  ทัง้ขอ้ 1 และขอ้ 2 ตอ้งผ่านการประเมนิ
ตามทีส่่วนราชการก าหนด

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานเครือ่งจกัรกล ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานใน
ระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

พนกังานเครือ่งจกัรกล3316



กลุม่งานชา่ง 50

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานเครือ่งจกัรกล ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ



กลุม่งานชา่ง 51

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานคุมเครือ่งยนต์และจกัรกล  ระดบั 1
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3317 พนกังานคุมเครือ่งยนต์และจกัรกล



กลุม่งานชา่ง 52

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งยนต์ ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างเครือ่งยนต์3318



กลุม่งานชา่ง 53

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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

4/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   33,540  

1. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่งเดมิ  หรอื
ต าแหน่งช่างเครือ่งยนต์ ระดบั 4 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และ
ช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี 
3.  ทัง้ขอ้ 1 และขอ้ 2 ตอ้งผ่านการประเมนิ
ตามทีส่่วนราชการก าหนด



กลุม่งานชา่ง 54

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่  และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3319 ลกูมอืช่างเครือ่งบนิ



กลุม่งานชา่ง 55

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างกลงึ3320



กลุม่งานชา่ง 56

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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



กลุม่งานชา่ง 57

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างเชือ่ม3321



กลุม่งานชา่ง 58

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเชือ่ม ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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



กลุม่งานชา่ง 59

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างฝีมอืโรงงาน ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

ช่างฝีมอืโรงงาน3322



กลุม่งานชา่ง 60

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

4/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่ง ช่างฝีมอื
โรงงาน ระดบั 4  ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ทัง้ขอ้ 1 และขอ้ 2 ตอ้งผ่านการประเมนิตามที่
ส่วนราชการก าหนด



กลุม่งานชา่ง 61

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างกลโรงงาน3323



กลุม่งานชา่ง 62

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

4 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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



กลุม่งานชา่ง 63

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

ช่างเหลก็3324



กลุม่งานชา่ง 64

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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



กลุม่งานชา่ง 65

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างหล่อ3325



กลุม่งานชา่ง 66

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

3/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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



กลุม่งานชา่ง 67

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3326 ช่างฝีมอืงานโลหะ



กลุม่งานชา่ง 68

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3327 ช่างชุบเคลอืบผวิทางเคมี



กลุม่งานชา่ง 69

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างท ารปูลอยตวั3328
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

ช่างท าตวัเหรยีญกษาปณ์3329
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3330 ช่างตตีราเหรยีญกษาปณ์
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3/หวัหน้า กลุม่ที ่3 7,940   29,320  

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

3330 ช่างตตีราเหรยีญกษาปณ์
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3331 ช่างท าเครือ่งมอื
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

3/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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



กลุม่งานชา่ง 77

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

ช่างปรบัซ่อมเครือ่งมอืส ารวจ3332



กลุม่งานชา่ง 78

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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



กลุม่งานชา่ง 79

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างซ่อมบ ารุง3333



กลุม่งานชา่ง 80

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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



กลุม่งานชา่ง 81

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

2-3
9,700   31,420  

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

2 กลุม่ที ่3 9,700   33,540  

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

ช่างจดัสถานทีพ่ธิกีาร3334



กลุม่งานชา่ง 82

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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



กลุม่งานชา่ง 83

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3335 ช่างฝีมอืทัว่ไป
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3401 ผูช้่วยช่างไมข้ยายแบบ



กลุม่งานชา่ง 85

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3402 ช่างไมข้ยายแบบ



กลุม่งานชา่ง 86

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3403 ผูช้่วยช่างต่อเรอืเหลก็



กลุม่งานชา่ง 87

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างต่อเรอืเหลก็3404



กลุม่งานชา่ง 88

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

2/หวัหน้า กลุม่ที ่2 7,940   29,320  

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



กลุม่งานชา่ง 89

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

3405 ผูช้่วยผูเ้ชีย่วชาญการต่อเรอืเหลก็



กลุม่งานชา่ง 90

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

ช่างเครือ่งเรอื3406
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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



กลุม่งานชา่ง 92

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3407 ช่างเครือ่งเรอืกลล าน ้า
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างเครือ่งเรอืกลชายทะเล3408



กลุม่งานชา่ง 94

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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



กลุม่งานชา่ง 95

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

2 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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

3409
ช่างเครือ่งเรอืกลเดนิทะเล
เฉพาะเขต



กลุม่งานชา่ง 96

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   18,190  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3410 สรัง่ช่างกล



กลุม่งานชา่ง 97

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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



กลุม่งานชา่ง 98

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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



กลุม่งานชา่ง 99

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

พนกังานขดุ3412

3411 พนกังานคานเรอื



กลุม่งานชา่ง 100

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

2/หวัหน้า
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

1 กลุม่ที ่1 5,080   18,190  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

2
กลุม่ที ่

1-2
5,840   22,220  

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

3413 ผูช้่วยพนกังานควบคุมเรอืขดุ



กลุม่งานชา่ง 101

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

3414 พนกังานควบคุมเรอืขดุ



กลุม่งานชา่ง 102

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
มคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และไดร้บัใบ
อนุญาตขิบัรถตามกฎหมาย

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานขบัรถงานเกษตรและก่อสรา้ง ระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
และไดร้บัใบอนุญาตขิบัรถตามกฎหมาย

3415 พนกังานทดลองอุปกรณ์เรอื

3501
พนกังานขบัรถงานเกษตรและ
ก่อสรา้ง



กลุม่งานชา่ง 103

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
มคีวามช านาญงานในหน้าที ่ และไดร้บัใบ
อนุญาตขิบัรถตามกฎหมาย

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา  ระดบั 1ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

3502 พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา

3503
พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาด
กลาง
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

2 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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

3504
พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาด
หนกั
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

พนกังานควบคุมเครือ่งจกัรกล
ขนาดเบา

3505
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

พนกังานควบคุมเครือ่งจกัรกล
ขนาดหนกั

3506
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

3601 ช่างอุตสาหกรรม
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3602 ช่างเจาะระเบดิ



กลุม่งานชา่ง 109

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างเหมอืงแร่3603
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3604 ช่างแต่งแร่
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3605 ช่างเจาะตรวจลองแร่
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,222  

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

1 กลุม่ที ่1 5,080   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคยผ่านการ
อบรมงานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3606 พนกังานช่างเจาะทางธรณวีทิยา

พนกังานช่วยเจาะและระบายน ้า3607
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

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

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

3608 ผูช้่วยช่างเจาะ
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

2 กลุม่ที ่1 5,840   15,260  

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

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,100   29,320  

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

3609 ช่างเจาะส ารวจ
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3610 ช่างเจาะบ่อบาดาล



กลุม่งานชา่ง 116

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,340  

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



กลุม่งานชา่ง 117

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

4/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

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



กลุม่งานชา่ง 118

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างระบบน ้า3611



กลุม่งานชา่ง 119

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2/หวัหน้า กลุม่ที ่2 7,940   29,320  

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

3612 ช่างต่อท่อ



กลุม่งานชา่ง 120

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างประปา3613



กลุม่งานชา่ง 121

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างประปาระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ หรอื
4.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานใน
ระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3614 ผูค้วบคุมหน่วยเจาะ 4/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเจาะส ารวจ ระดบั 3/หวัหน้า  ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
2.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
 ระดบั 4  ซึง่ด ารงต าแหน่งมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรอื  
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท  หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ หรอื
5.  ทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งผ่าน
การประเมนิตามทีส่่วนราชการก าหนด



กลุม่งานชา่ง 122

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

ช่างศลิป์3701



กลุม่งานชา่ง 123

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างศลิป์ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,940   29,320  

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

3702 ช่างวจิติรศลิป์



กลุม่งานชา่ง 124

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างประณตีศลิป์ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่
4.  ทัง้ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งมเีอกสารรบัรองการ
ผ่านงานและไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบ
จากกรมศลิปากรแลว้  

ช่างประณตีศลิป์3703



กลุม่งานชา่ง 125

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างประณตีศลิป์ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่
5. ทัง้ขอ้ 2 และขอ้ 4 ตอ้งมเีอกสารรบัรองการ
ผ่านงานและไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบจากกรม
ศลิปากรแลว้

4
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างประณตีศลิป์ระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่
4. ทัง้ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งมเีอกสารรบัรองการ
ผ่านงานและไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบจากกรม
ศลิปากรแลว้



กลุม่งานชา่ง 126

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื                 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3704 ช่างซ่อมเอกสารและศลิปวตัถุ



กลุม่งานชา่ง 127

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูช้่วยช่างป ัน้ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื 
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงานใน
หน้าที่

3705 ผูช้่วยช่างป ัน้



กลุม่งานชา่ง 128

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างป ัน้ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื    
4. เป็นผูผ้่านมาตรฐานฝีมอืแรงงาน ในระดบัชัน้
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ   

ช่างป ัน้3706



กลุม่งานชา่ง 129

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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



กลุม่งานชา่ง 130

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3707 ช่างท าแบบเครือ่งป ัน้ดนิเผา



กลุม่งานชา่ง 131

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3708
ช่างชุบเคลอืบผวิทาง
เครือ่งป ัน้ดนิเผา



กลุม่งานชา่ง 132

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุม่ที ่2 7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเตาเผา ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3709 ช่างเตาเผา



กลุม่งานชา่ง 133

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างท าหบีดบิระดบั 1  ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3710 ช่างท าหบีดนิ



กลุม่งานชา่ง 134

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างทอง ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างทอง3711



กลุม่งานชา่ง 135

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่งเดมิหรอื
ต าแหน่งช่างทอง ระดบั 3 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 



กลุม่งานชา่ง 136

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

3712 ผูช้่วยช่างตน้แบบสิง่ทอ



กลุม่งานชา่ง 137

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างตน้แบบสิง่ทอระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10  ปี

3713 ช่างตน้แบบสิง่ทอ
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างทดสอบสิง่ทอระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่ หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างทดสอบสิง่ทอ3714
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งในชัน้ระดบั 2 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ หรอื
5. เป็นผูผ้่านมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างทอผา้ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงาน
ในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่ง เดมิหรอื
ต าแหน่งช่างทอผา้  ระดบั 2  ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

3715 ช่างทอผา้
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
3. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่งเดมิ หรอื
ต าแหนางช่างเยบ็สานทอและประดษิฐ์  ระดบั 1
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3716 ช่างเยบ็สานทอและประดษิฐ์



กลุม่งานชา่ง 142

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

2/หวัหน้า
กลุม่ที ่

2-3
7,940   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่ง 
ชัน้/ระดบั  2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรอื
2. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี 

3716 ช่างเยบ็สานทอและประดษิฐ์
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่3 ปี 
หรอื 
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเยบ็สานทอและประดษิฐ์ดอกไมร้ะดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3717 ช่างประดษิฐ์ดอกไม้
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างตดัเยบ็ผา้ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

3718 ช่างตดัเยบ็ผา้
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3719 ช่างเยบ็และตกแต่ง
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

 แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี                  

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างพรมระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

3720 ช่างพรม
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างถ่ายภาพ ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 
ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่

3721 ช่างถ่ายภาพ



กลุม่งานชา่ง 148

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี                

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างซ่อมสรา้งเครือ่งโขนระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่

3722 ช่างซ่อมสรา้งเครือ่งโขน
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพีหรอื
เทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3723 ช่างเครือ่งดนตรี
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างครุภณัฑร์ะดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
 ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

ช่างครุภณัฑ์3724
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างครุภณัฑร์ะดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3725 ช่างเยบ็หนงั



กลุม่งานชา่ง 153

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื                 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3726 ช่างท าฟนั
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

 แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี               

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างตดัผมระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  

3727 ช่างตดัผม
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานสตัฟ๊สร์ะดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3728 พนกังานสตัฟ๊ส์
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ครฝึูกอาชพีสงเคราะห์  ระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ครฝึูกอาชพีสงเคราะห์ ระดบั  2 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3801 ครฝึูกอาชพีสงเคราะห์



กลุม่งานชา่ง 157

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

ครฝึูกฝีมอืแรงงาน3802
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

3 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ครฝึูกฝีมอืแรงงาน ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท  หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่ 
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

3803 ครสูอนเสรมิสวยและอาภรณ์
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนการตดัเยบ็เสือ้ผา้อุตสาหกรรมระดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

3804
ผูส้อนการตดัเยบ็เสือ้ผา้
อุตสาหกรรม
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนงานช่างไมร้ะดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที่
 และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่

3805 ผูส้อนงานช่างไม้
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนงานแกะสลกัไม ้ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท  หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3806 ผูส้อนงานแกะสลกัไม้
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

2 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนงานประดษิฐ์ดอกไมแ้ละผลติภณัฑผ์า้
ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท  หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

ผูส้อนงานประดษิฐ์ดอกไมแ้ละ
ผลติภณัฑผ์า้

3807
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนผลติภณัฑห์วายและไมไ้ผ่  ระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2/หวัหน้า กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่ง 
ชัน้/ระดบั 2  ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3808 ผูส้อนผลติภณัฑห์วายและไมไ้ผ่
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 7,940   29,320  

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

2 กลุม่ที ่1 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนงานเครือ่งป ัน้ดนิเผา ระดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท  หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3809 ผูส้อนงานเครือ่งป ัน้ดนิเผา
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,940   29,320  

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

2 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนงานเครือ่งเขนิ  เครือ่งเงนิ และเครือ่งถม
ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท  หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

ผูส้อนงานเครือ่งเขนิ เครือ่งเงนิและ
เครือ่งถม

3810
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนงานเครือ่งประดบัและอญัมณรีะดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3811 ผูส้อนงานเครือ่งประดบัและอญัมณี
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,940   29,320  

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

2 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนงานเจยีระไนพลอย ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท  หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3812 ผูส้อนงานเจยีระไนพลอย
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

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

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนการฟอกหนงั  ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3813 ผูส้อนการฟอกหนงั
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 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

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

2 กลุม่ที ่3 9,700   31,420  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนวชิาการท ารองเทา้ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี

3814 ผูส้อนวชิาการท ารองเทา้



กลุม่งานชา่ง 171

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่และเคย
ปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื                 
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนวชิาการพมิพร์ะดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 

3815 ผูส้อนวชิาการพมิพ์



กลุม่งานชา่ง 172

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูส้อนวชิาช่างเครือ่งยนต์ ระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3816 ผูส้อนวชิาช่างเครือ่งยนต์



กลุม่งานชา่ง 173

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งระบบก าเนิดไอน ้าและน ้ารอ้นระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5.  เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3901
ช่างเครือ่งระบบก าเนิดไอน ้า
และน ้ารอ้น



กลุม่งานชา่ง 174

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   14,140  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที ่หรอื
2.  เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าระดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพีหรอื
เทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงาน
ในหน้าที ่หรอื 
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3902 พนกังานเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า



กลุม่งานชา่ง 175

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างซ่อมเครือ่งท าความเยน็ระดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิานดา้นนี้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3903 ช่างซ่อมเครือ่งท าความเยน็



กลุม่งานชา่ง 176

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  
แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานเครือ่งสบูน ้าระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

1 กลุม่ที ่1 5,080   14,140  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที ่และเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2 กลุม่ที ่1 5,840   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานเครือ่งมอืทุ่นแรงการเกษตรระดบั 1 ซึง่
ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

พนกังานเครือ่งสบูน ้า

3905
พนกังานเครือ่งมอืทุ่นแรง
การเกษตร

3904



กลุม่งานชา่ง 177

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างยนูิตทนัตกรรมระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที่

3906 ช่างยนูิตทนัตกรรม



กลุม่งานชา่ง 178

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

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

2
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างปรบัซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน
ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
3. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
5. เป็นผูผ้่านมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
 ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

3907 ช่างปรบัซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน



กลุม่งานชา่ง 179

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรอื
2. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื 
3.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

2-3
7,940   29,320  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานพมิพแ์บบเรยีนเบรลลร์ะดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเท่า
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานในหน้าที่

พนกังานพมิพแ์บบเรยีนเบรลล์3908



กลุม่งานชา่ง 180

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเป่าแกว้ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4.เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเป่าแกว้ระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3909 ช่างเป่าแกว้



กลุม่งานชา่ง 181

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

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

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งช่วยคนพกิารระดบั 1 
ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3
กลุม่ที ่

1-2
7,100   22,220  

1. แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ช่างเครือ่งช่วยคนพกิารระดบั 2 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรอื
3. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
4. เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3910 ช่างเครือ่งช่วยคนพกิาร



กลุม่งานชา่ง 182

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที ่หรอื
2.  เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

2
กลุม่ที ่

1-2
5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
พนกังานเครือ่งยก ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิาน
มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรอื
3.  เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที่

3911 พนกังานเครือ่งยก



กลุม่งานชา่ง 183

 ข ัน้ต า่  ข ัน้สงู

อตัราค่าจ้าง
ระดบัต าแหน่งรหสั

กลุ่ม
บญัชี
ค่าจ้าง

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

1 กลุม่ที ่1 5,080   15,260  

1.  แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าทีแ่ละเคยปฏบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื
2.  ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่ หรอื
3.  เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่  

2 กลุม่ที ่1 5,840   18,190  

1.  แต่งตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่ง
ผูช้่วยช่างทัว่ไป ระดบั 1 ซึง่ปฏบิตังิานมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรอื
2. แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมคีวามช านาญงานในหน้าที ่
และเคยปฏบิตังิานดา้นนี้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรอื
3.  ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี 
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
งานในหน้าที ่และเคยปฎบิตังิาน
ดา้นนี้มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื
4. ไดร้บัวุฒไิม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่หรอื
5.  เป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ในระดบัชัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ลกัษณะงานในหน้าที ่  

3912 ผูช้่วยช่างทัว่ไป


