
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


