
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



กลุม่งานชา่ง 70

 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



กลุม่งานชา่ง 71

 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
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 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



กลุม่งานชา่ง 91

 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
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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
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
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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
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
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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. 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


