
ขั้นต่ํา ขั้นสูง

1 กะลาสี บริการพื้นฐาน 1 1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษา เฝ้า ทําความสะอาดและทาสีเรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่      5,340     14,850

บริการพื้นฐาน 2 1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษา เฝ้า ทําความสะอาดและทาสีเรือ 

ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งกะลาสี 

ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ 

และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     16,030

บริการพื้นฐาน 2/หน. 1. ควบคุมการปฏิบัติงานของกะลาสี

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งกะลาสี 

ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งกะลาสี ระดับ 2 

และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

     7,460     19,100

2 บริกร บริการพื้นฐาน 1 1. ปฏิบัติงานในการรับใช้ ทําความสะอาด เสริฟ และจัดเตรียม

การรับรองต่างๆ ในเรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่      5,340     14,850

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

เอกสารแนบ 1

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

๑๖



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

บริการพื้นฐาน 2 1. ปฏิบัติงานในการรับใช้ ทําความสะอาด เสริฟ และจัดเตรียม

การรับรองต่างๆ ในเรือ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งบริกร 

ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     16,030

บริการพื้นฐาน 2/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ

บริกรตามจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพงาน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งบริกร

ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งบริกร ระดับ 2 และ

ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     19,100

3 พนักงานทั่วไป บริการพื้นฐาน 1 1. ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนย้าย 

สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่      5,340     14,850

๑๗



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

บริการพื้นฐาน 2 1. ปฏิบัติงานใช้แรงงาน ในการยก แบก เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ

ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     16,030

บริการพื้นฐาน 2/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป

ที่ปฏิบัติงาน ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งมีจํานวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดํารงตาํแหน่งดังกล่าวของ

ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 2 

และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 ปี

     7,460     19,100

4 พนักงาน

ประมงพื้นฐาน

บริการพื้นฐาน 1 1. ปฏิบัติงานในการทําความสะอาดบ่อเลี้ยง ผสมอาหาร ให้อาหาร 

จับสัตว์น้ํา บํารุงซ่อมแซมเครื่องมือจับสัตว์น้ํา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่      5,340     14,850

บริการพื้นฐาน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ

ทําความสะอาดบ่อเลี้ยง ผสมอาหาร ให้อาหาร จับสัตว์น้ํา 

บํารุงซ่อมแซมเครื่องมือจับสัตว์น้ํา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานประมงพื้นฐาน ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าว

ของส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     16,030

๑๘



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

บริการพื้นฐาน 2/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ

พนักงานประมงพื้นฐาน จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานประมงพื้นฐาน ระดับ 1 และดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ

2.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน

ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ

มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

     7,460     19,100

5 พนักงานรักษา

ความปลอดภัย

บริการพื้นฐาน 1 1. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สิน

ของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่      5,340     14,850

บริการพื้นฐาน 2 1. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สิน

ของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว 

ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 และดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ

2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     16,030

บริการพื้นฐาน 2/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย ซึ่งมีจํานวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงาน

ในบริเวณเดียวกัน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 และดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ระดับ 2 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ

ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

     7,460     19,100

๑๙



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

6 พนักงานรับ

โทรศัพท์

บริการพื้นฐาน 1 1. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจําตู้กลางโทรศัพท์หรือตู้สาขา

ภายในสถานที่ราชการ ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจน

ดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่      5,340     16,030

บริการพื้นฐาน 2 1. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจําตู้กลางโทรศัพท์หรือตู้สาขา

ภายในสถานที่ราชการ ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจน

ดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าว

ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่

และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

7 พนักงานเรือ

ตรวจ

บริการพื้นฐาน 1 1. ปฏิบัติงานในการดูแล รักษา เฝ้าและทําความสะอาดและทาสี

เรือรับใช้กิจกรรมทั้งปวงภายในเรือที่ได้รับมอบหมายตลอดจน

อยู่เวรรักษาเรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๒๐



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

บริการพื้นฐาน 2 1. ปฏิบัติงานในการดูแล รักษา เฝ้าและทําความสะอาดและ

ทาสีเรือ รับใช้กิจกรรมทั้งปวงภายในเรือที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดจนอยู่เวรรักษาเรือ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ และ

ความชํานาญในงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานเรือตรวจ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าว

ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีหรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย

ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

8 พนักงานสถานที่ บริการพื้นฐาน 1 1. ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิดสาํนักงาน ทําความสะอาดบริเวณ

อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือราชการ

ในสํานักงานและนอกสถานที่

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่      5,340     14,850

บริการพื้นฐาน 2 1. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิดสํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณ

อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือราชการ

ในสํานักงานและนอกสถานที่ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานสถานที่ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าว

ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     16,030

๒๑



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

9 สรั่งปากเรือ บริการพื้นฐาน 1 1. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกะลาสีเหล่าปากเรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

บริการพื้นฐาน 2 1. ตรวจสอบ ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของกะลาสี

เหล่าปากเรือรวมทั้งให้คําแนะนําและแก้ปัญหา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งสรั่ง

ปากเรือ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วน

ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย

ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

10 นายท้ายเรือ สนับสนุน 1 1. ถือท้ายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 

3 ตันกรอสส์

2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือท้าย 

รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้การได้ 

ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิ่งของ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ และ

2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ําในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

     5,340     16,030

๒๒



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2 1. ถือท้ายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 

3 ตันกรอสส์ หรือถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 3 

ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอสส์

2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือท้าย 

รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้การได้ ดูแล

ความสะอาดตัวเรือและสิ่งของ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งนายท้ายเรือ 

ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ

2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ําในระดับชั้นที่

มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ ระดับชั้นที่มี

ความสัมพันธ์ กับลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

     6,140     19,100

สนับสนุน 3 1. ถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 30 ตันกรอสส์ 

แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์

2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือท้าย 

รักษาความสะอาดตัวเรือ ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพ

ใช้การได้ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเรือ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งนายท้ายเรือ 

ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือในระดับชั้นที่มีความ

สัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ ระดับชั้นที่มี

ความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

11 นายท้ายเรือกล

ชายทะเล

สนับสนุน 1 1. ถือท้ายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลชายทะเล ซึ่งมี

ขนาดไม่เกิน 3 ตันกรอสส์

2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือท้าย 

รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้การได้ 

ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิ่งของ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และ

2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลชายทะเลในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

     6,140     19,100

๒๓



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2 1. ถือท้ายเรือกลชายทะเล ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 3 ตันกรอสส์ 

แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ ไปตามแนวทางซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่ง

ขณะออกเดินทาง

2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือท้าย 

รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้การได้ 

ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิ่งของตั้งแต่สะพานเดินเรือถึง

ดาดฟ้าเรือ เข้าเวรยามขณะเดินเรือและเรือจอด

3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และ

4. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลชายทะเล ในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

     7,460     23,340

สนับสนุน 3 1. ถือท้ายเรือกลชายทะเล ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 30 ตันกรอสส์ 

ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาสั่งขณะออกเดินทาง

2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือท้าย 

รักษาความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้การได้ 

ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิ่งของตั้งแต่สะพานเดินเรือถึง

ดาดฟ้าเรือ เข้าเวรยามขณะเดินเรือและเรือจอด

3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งนายท้ายเรือ

กลชายทะเล ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

๒๔



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูงมาก

ในการถือท้ายเรือและควบคุมเรือกลชายทะเล ซึ่งมีขนาด

เกินกว่า 30 ตันกรอสส์บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 

น้อยๆ ของเรือ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน

ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

   10,190     33,000

12 นายเรือเรือกล

เดินทะเลเฉพาะ

เขต

สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยนายเรือตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมายในการควบคุมเรือขนาดความยาวไม่เกิน 50 ฟุต 

สามารถเดินเรือได้เป็นอย่างดีในเขตที่ตนได้รับประกาศนียบัตร 

มีหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ประจําเรือ ดูแลบํารุงรักษาเรือยนต์ 

ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยให้เรือยนต์ที่รับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ 

และได้รับประกาศนียบัตรนายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต

ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

     6,140     19,100

๒๕



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนายเรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ซึ่งต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญในการควบคุมเรือ

ขนาดความยาวไม่เกิน 50 ฟุต สามารถเดินเรือได้เป็นอย่างดีในเขต

ที่ตนได้รับประกาศนียบัตร มีหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ประจําเรือ 

ดูแลบํารุงรักษาเรือยนต์ ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยให้เรือยนต์

ที่รับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งนายเรือ

เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และ

4. ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต

ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับงานในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ

     7,460     23,340

สนับสนุน 3 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนายเรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

หรือทําหน้าที่นายเรือเรือตรวจการทางทะเล ต้องใช้ความรู้ 

ประสบการณ์ และความชํานาญอย่างสูงในการควบคุมเรือขนาด

ความยาวตั้งแต่ 50 ฟุตขึ้นไปแต่ไม่เกิน 90 ฟุต สามารถเดินเรือได้

เป็นอย่างดีในเขตที่ตนได้รับประกาศนียบัตรมีหน้าที่บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ประจําเรือ ดูแลบํารุงรักษาเรือยนต์ ติดต่อประสานงานกับ

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามรักษา

ความปลอดภัยให้เรือยนต์ที่รับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งนายเรือ

เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

๒๖



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 4 1. ปฏิบัติงานในฐานะนายเรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

สามารถเดินเรือได้เป็นอย่างดีในเขตที่ตนได้รับประกาศนียบัตร 

ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ และความชํานาญอย่างสูงมาก

ในการควบคุมเรือขนาดตั้งแต่ 90 ฟุตขึ้นไป มีหน้าที่บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ประจําเรือ ดูแลบํารุงรักษาเรือยนต์ ติดต่อประสานงาน

กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยาม

รักษาความปลอดภัยให้เรือยนต์ที่รับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งนายเรือ

เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และ

4. ได้รับประกาศนยีบัตรนายท้ายเรือกลชายทะเล

ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

ความรับผิดชอบ

   10,190     33,000

13 ผู้ช่วยสหโภชน์ สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือสหโภชน์ประกอบอาหาร

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่

     5,340     16,030

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ

ช่วยเหลือสหโภชน์ประกอบอาหาร

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

ผู้ช่วยสหโภชน์ ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๒๗



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

14 พนักงาน

การเงินและบัญชี

สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานขั้นต้นในการลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐาน

และเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสําคัญ 

ตรวจสอบใบสําคัญที่ไม่มีปัญหา หรือมีกฎระเบียบชัดเจนอยู่แล้ว 

เขียนใบเสร็จรับเงิน ทําใบเบิก และใบนําส่งเงิน ช่วยทําบัญชี

บางประเภท เช่น บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการรวบรวม 

รายละเอียดต่างๆเพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่าย

ประจําปีของส่วนราชการตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข

เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน 

ตรวจนับและรับจ่ายเงินสด และทําทะเบียนเงินคงเหลือประจําวัน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน

การเงินและบัญชี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

๒๘



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญ

ในด้านการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่างเช่น จัดทําฎีกาเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน รับ-จ่ายเงิน 

ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญการเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีปัญหา

มากนัก หรือมีกฏเกณฑ์ต่างๆ อยู่แล้ว ให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน

การเงินและบัญชี ระดับ 2 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 2 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

สนับสนุน 4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญมาก 

หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดย

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับจ่ายเงิน 

และเก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงินตรวจสอบและรักษาใบสําคัญ 

หลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญชี ทําบัญชีทั่วไปของ

ส่วนราชการ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น ตอบปัญหา

และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน

การเงินและบัญชี ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถ เหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     9,700     33,000

๒๙



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ในการวางแผน

มอบหมายงานควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม 

ประเมินผล ติดต่อประสานงานให้คําปรึกษา แนะนํา และ

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดย

ดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับ

การเงินและบัญชี ให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงาน

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 

เกี่ยวกับงานในหน้าที่

2. ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี

3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่ 

ส่วนราชการกําหนด

   10,190     35,220

15 พนักงานการ

ประมง

สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยนักวิชาการประมงในการเก็บข้อมูล

เพื่อวิเคราะห์ วิจัย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๓๐



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ

ช่วยนักวิชาการประมงในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานการประมง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

16 พนักงานขับ

รถยนต์

สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับรถยนต์ บํารุงรักษาทําความสะอาด

รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ขับรถยนต์ / ขับรถจักรยานยนต์ มีความรู้ความสามารถ

และความชํานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาต

ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย

     6,140     19,100

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ

ขับรถยนต์บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข

ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1 ซึ่งปฎิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

     7,460     23,340

๓๑



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ขับรถยนต์ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

     8,340     30,790

17 พนักงานธุรการ สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท

และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและ

ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ

ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร

สิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ

บันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์ม

ต่างๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คง

สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย เบิก

และเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ในหน้าที่

     6,140     19,100

๓๒



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ

ชํานาญในการรับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่ง

หนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหา

หนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ

ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของ

เอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่ง

ใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ

เอกสารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คง

สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย เบิก

และเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

๓๓



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญมาก

ในการรับส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสาร

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม

และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม 

ความเรียบร้อยของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัส

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้

กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม 

ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ

เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานธุรการ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

สนับสนุน 4 1. ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ 

ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล 

ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงาน

ต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการและ

งานสารบรรณ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานธุรการ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน

ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

   10,190     33,000

๓๔



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 4/หน. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ในการวางแผน 

มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงานและ

แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใด

ด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานธุรการ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบตัิงานมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี

3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่

ส่วนราชการกําหนด

   10,190     35,220

18 พนักงานพัสดุ สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเก็บและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสาร

หลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุคุรุภัณฑ์ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๓๕



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญ

เกี่ยวกับงานการพัสดุ เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา 

เบิกจ่าย นําส่ง จัดทําทะเบียนพัสดุ คุรุภัณฑ์ ตรวจสอบ

ความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูล

และสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน

พสัดุ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

สนับสนุน 3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ

ชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ เช่น จัดหา จัดซื้อ

ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ

ดําเนินการเรื่องการจัดซื้อและว่าจ้างซ่อมวพัสดุคุรุภัณฑ์

ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน

พัสดุ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2

ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

๓๖



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญ

อย่างสูง หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น จัดหา 

จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจ่าย 

ทํารายงาน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและ

เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 

เกี่ยวกับงานในหน้าที่

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานพัสดุ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน

ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

   10,190     33,000

สนับสนุน 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ในการวางแผน 

มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และ

แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใหม่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใด

ด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานพัสดุ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานพัสดุ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว้เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี

3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่

ส่วนราชการกําหนด

   10,190     35,220

๓๗



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

19 พนักงานพิมพ์ สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย เช่น พิมพ์

หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์ม 

เป็นต้น

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่น

ที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้น (ม.3) หรือ

เทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้

3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ความสามารถในการ

พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คํา หรือ

พิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา

     5,340     16,030

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญ

ในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร 

เช่น เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจน

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน

พิมพ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3

ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ําว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

3.1 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35

คํา และสําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25

คําหรือในอัตราความเร็วสําหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาที

ละ 25 คํา หรือ

3.2 กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ดีด

ภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา และสําหรับ

ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คําหรือ ในอัตรา

ความเร็วสําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40

คํา และสําหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คํา

     6,140     19,100

๓๘



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญสูง

ในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

พร้อมตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่น

ที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์

ในการพิมพ์

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่

พนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม

และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

5. ทั้งข้อ 1 - ข้อ 4 ต้องผ่านการทดสอบความสามารถ

พิมพ์ดีดภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ

50 คํา กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า 

55 คํา

     7,460     23,340

๓๙



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญ

สูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มี

ลักษณะงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้

ความชํานาญสูง หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้อง

สามารถจัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องและปราณีต 

เช่น พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง 

พิมพ์ร่างกฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน

แก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่น

ที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุ

อุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 และได้รับค่าจ้างในอัตรา

ค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งแล้วโดยผ่านการประเมิน

ตามที่ส่วนราชการกําหนด

   23,370     30,790

20 พนักงานพิมพ์

แบบ

สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการพิมพ์ และเข้าเล่ม แบบแปลน

สิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์แผนที่ต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาและ

ซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่

     5,340     16,030

๔๐



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญใน

การพิมพ์ และเข้าเล่ม แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์

แผนที่ต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน

พิมพ์แบบ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 3 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

สนับสนุน 3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญงานสูง

ในการพิมพ์และเข้าเล่ม แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์แผนที่

ต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ในการทํางาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน

พิมพ์แบบ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 2 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

๔๑



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 3/หน. 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน

พิมพ์แบบ

2. ควบคุมการพิมพ์แบบแปลนการก่อสร้างต่างๆ เพื่อ

การประกวดราคาสําหรับขายแบบแปลน ควบคุมการตัด

กระดาษ พิมพ์แบบการส่งกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์แบบ

การนับแบบ และการจัดประเภทแบบแปลนเข้าชุดและ

เก็บแบบแปลนต่างๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานพิมพ์

แบบ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

21 พนักงานสถิติ สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการเก็บ คัดลอก บันทึก

รวบรวมข้อมูล สถิติบรรณาธิกรณ์ ลงรหัส คัดลอก

จําลอง เขียนแผนที่ เก็บรักษา รับ-ส่งแบบข้อมูล

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๔๒



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญ

เกี่ยวกับการจัดทําสถิติต่างๆ เช่น การเก็บ คัดลอก บันทึก 

รวบรวมข้อมูลสถิติ บรรณาธิกรณ์ ลงรหัส จําแนกหมวดหมู่

แบบสอบถามและแบบรายงาน รวบรวมหลักฐาน คัดเลือก 

จําลอง เขียนแผนที่

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานสถิติ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

สนับสนุน 3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญสูง

เกี่ยวกับงานการจัดทําสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง เช่น สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล หรือปฏิบัติงาน

ทางด้านสถิติด้วยตนเอง เช่น ตรวจการบรรณาธิกรณ์และ

การลงรหัสตามข้อสั่งชี้แจงและการพิมพ์รายงาน ให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือพนักงานสถิติ ระดับ

2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

๔๓



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญ

สูงมากเกี่ยวกับงานการจัดทําสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สํารวจเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ

ปฏิบัติงานทางด้านสถิติด้วยตนเอง เช่น ตรวจการบรรณาธิกรณ์

และการลงรหัสตามข้อสั่งชี้แจงและการพิมพ์รายงาน ให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานสถิติ 

ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

   10,190     33,000

22 พนักงานสมุทร

ศาสตร์

สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการออกปฏิบัติงาน

เก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลทั้งภาคสนามและงานทดลอง

ในห้องปฏิบัติการ ดูแลรักษาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลทั้งในภาคสนาม

และการทดลองในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๔๔



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญ

ในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวม

ตัวอย่างและข้อมูลทั้งภาคสนามและงานทดลองในห้องปฏิบัติการ 

ดูแลรักษาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลทั้งในภาคสนามและการทดลอง

ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน

สมุทรศาสตร์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

23 พนักงาน

ห้องปฏิบัติการ

สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือและให้บริการเกี่ยวกับ

การทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนล้างทําความสะอาด

เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว 

ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมทั้ง

เก็บรักษาบํารุงซ่อมแซม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๔๕



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ

ช่วยเหลือและให้บริการเกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

ตลอดจนล้างทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์

ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษาบํารุงซ่อมแซม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน

ห้องปฎิบัติการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

สนับสนุน 3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญ

อย่างสูง ในการช่วยเหลือและให้บริการเกี่ยวกับการทดลอง

ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนล้างทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ 

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษาบํารุงซ่อมแซม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

พนักงานห้องปฎิบัติการ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

๔๖



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

สนับสนุน 4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญ

อย่างสูงมากในการช่วยเหลือและให้บริการเกี่ยวกับการทดลอง

ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนล้างทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ 

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษาบํารุงซ่อมแซม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือ ตําแหน่งพนักงาน

ห้องปฎิบัติการ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 2 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี

   10,190     33,000

24 สหโภชน์ สนับสนุน 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการประกอบอาหาร

2. ปฏิบัติงานอื่นในหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

สนับสนุน 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ

ประกอบอาหาร

2. ปฏิบัติงานอื่นในหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือ ตําแหน่งสหโภชน์ 

ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

๔๗



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

25 ช่างก่อสร้าง ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในงานช่างก่อสร้าง อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยออกแบบ ควบคุมการ

ก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวางโครงการก่อสร้าง ตรวจสอบงาน

ก่อสร้างต่างๆ เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร 

อุโมงค์ เขื่อน อาคาร ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ 

สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ  

เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     6,140     19,100

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 

ประสบการณ์และความชํานาญในการก่อสร้างเช่น ช่วยออกแบบ 

ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษาช่วยวางโครงการก่อสร้าง 

ตรวจสอบงานก่อสร้างต่างๆเช่น ทางสะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา 

อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทานอาคารการประปา 

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และปฏิบัติงานสํารวจ

ต่างๆ  เกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตาํแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างก่อสร้าง 

ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     7,460     23,340

๔๘



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 

ประสบการณ์และความชํานาญสูงเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น 

ช่วยออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวาง

โครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบทางด้าน

งานก่อสร้างต่างๆ เช่นทาง สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ําอาคาร 

อุโมงค์ เขื่อนอาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ

สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับการงานช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจ

ทางเพื่อการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทาง

อุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบเขียนแบบ คํานวณสามัญ ซ่อมสร้าง

วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสํารวจและ

ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างก่อสร้าง 

ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

๔๙



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 4 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 

ประสบการณ์และความชํานาญสูงมากในงานก่อสร้าง เช่น 

ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง วางโครงการก่อสร้างตรวจสอบ 

ให้คําปรึกษาแนะนํา หรือควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ระดับรองลงมาเป็นต้น

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับการงานช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจ

ทางเพื่อการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร  สํารวจทางอทุกวิทยา สํารวจทาง

อุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบเขียนแบบ คํานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ 

ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลอง

ทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างก่อสร้าง 

ระดับ 3 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

   10,190     33,000

ช่าง 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา

แนะนํากํากับ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างก่อสร้าง 

รวมทั้งการฝึกอบรมช่างก่อสร้างในความดูแล เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างก่อสร้าง 

ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานในหน้าที่

 และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี

3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่

ส่วนราชการกําหนด

   10,190     35,220

๕๐



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

26 ช่างเขียน ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานช่างเขียนขั้นต้น ภายใต้การกํากับตรวจสอบ 

เช่น คัดลอกแบบ คัด เขียน ย่อ แผนที่และภาพต่างๆ 

รวมทั้งแบบแปลน เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ

ประสบการณ์และความชํานาญงาน เช่น คัดลอกแบบ คัด 

เขียน ย่อ แผนที่และภาพต่างๆ รวมทั้ง แบบแปลน เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียนระดับ 

1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และ

เคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

๕๑



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 3 1. ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ

ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในการคัดลอกแบบ 

คัด เขียน ย่อ แผนที่และภาพต่างๆ รวมทั้งแบบแปลน เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน

ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     8,340     30,790

ช่าง 4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ

ความชํานาญที่สูงมากในการเขียน ย่อแผนที่และภาพต่างๆ 

รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา หรือควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของช่างเขียนในระดับรองลงมา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเขียน

ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

   10,190     33,000

27 ช่างเครื่องยนต์ ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแลในงาน

ซ่อมเครื่องยนต์เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ 

ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์ช่วยควบคุมการเดินเครื่องยนต์และ

แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ

เครื่องใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     6,140     19,100

๕๒



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 

ประสบการณ์และความชํานาญในการซ่อมเครื่องยนต์ เช่น 

ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร

เครื่องยนต์ ช่วยควบคุมการเดินเครื่องยนต์และแก้ไขข้อขัดข้อง

ที่เกิดขึ้น เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ชิ้นส่วน 

อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง

เครื่องยนต์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

ช่าง 3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ประสบการณ์

และความชํานาญสูงในงานซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ 

ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ความละเอียด

แม่นยําและเทคนิคพอสมควร ช่วยคํานวณรายการจัดหา และ

ประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดําเนินการดังกล่าว 

ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น 

จัดทําสถิติ และทําบันทึกประวัติการซ่อมและบํารุงรักษา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง

เครื่องยนต์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     8,340     30,790

๕๓



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 4 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ประสบการณ์

และความชํานาญสูงมากในการซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ 

ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ความละเอียด

แม่นยําและเทคนิคพอสมควร ช่วยคํานวณรายการ จัดหา และ

ประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดําเนินการดังกล่าว 

ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น 

จัดทําสถิติ และทําบันทึกประวัติการซ่อมและบํารุงรักษา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง

เครื่องยนต์ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

   10,190     33,000

ช่าง 4/หน. 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา ควบคุมดูแล

รับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่างเครื่องยนต์ทุกระดับให้

ปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง

ช่างเครื่องยนต์ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงาน

ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 15 ปี

3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่

ส่วนราชการกําหนด

   10,190     35,220

28 ช่างเครื่องเรือ ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแลในการ

ควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือ โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อม บํารุงรักษา  ติดตั้ง ควบคุม

การทํางานของเครื่องจักร จัดเตรียมการใช้เครื่องจักร ควบคุมดู

แลตัวเรือ เครื่องจักรเรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ 

เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

     5,340     16,030

๕๔



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ 

ประสบการณ์และความชํานาญในการควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือ 

โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น 

การตรวจซ่อมบํารุงรักษา ติดตั้ง ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร 

จัดเตรียมการใช้เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือเครื่องจักรเรือ

เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตาํแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง

เรือระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

3 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

ช่าง 3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ 

ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในการควบคุมดูแล

เครื่องจักรเรือ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

เช่น การตรวจซ่อมบํารุงรักษา ติดตั้ง ควบคุมการทํางานของ

เครื่องจักร จัดเตรียมการใช้เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ

เครื่องจักรเรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น 

รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ

รองลงมา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเครื่อง

เรือระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2

ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

5. เคยปฏิบัติหน้าที่ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลมาแล้วไม่

น้อยกว่า 3 ปี

     7,460     23,340

๕๕



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

29 ช่างปูน ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการ สร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน 

ผสมปูน ปูกระเบื้องซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     5,340     16,030

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการสร้าง 

ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับปูนและ

คอนกรีต ก่ออิฐฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซ่อมแซมอาคาร

เกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน

ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

     6,140     19,100

๕๖



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญสูง

ในการสร้างซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง 

ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน 

ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และ

เคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     7,460     23,340

๕๗



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 3 หน 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ

ช่างปูน จํานวน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน 

ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     7,460     23,340

ช่าง 4 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญ

สูงมากในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง 

ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด และหรือ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน 

ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     8,340     30,790

๕๘



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 4/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ

ช่างปูน จํานวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างปูน 

ระดับ 4 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี

   10,190     33,000

30 ช่างไฟฟ้า ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแลในการช่วย

ติดตั้งประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร 

เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ

เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับงานในหน่วยงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๕๙



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 

ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญในการติดตั้ง ประกอบ 

ดัดแปลง ปรับบํารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้

ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน

ในหน่วยงาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไฟฟ้า

ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

ช่าง 3 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 

ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานช่างไฟฟ้า 

เช่น ติดตั้ง ประกอบดัดแปลง ปรับ ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องจักร 

เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกบัไฟฟ้า รวบรวมข้อมูลและประวัติ

การซ่อม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไฟฟ้า

ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ

4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

๖๐



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 4 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 

ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญอย่างสูงมาก ในงาน

ช่างไฟฟ้า เช่น ติดตั้งประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บํารุงรักษา 

เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไฟฟ้า

ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

   10,190     33,000

31 ช่างไม้ ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสร้าง ซ่อม และประกอบครุภัณฑ์

หรือสิ่งกอ่สร้างต่างๆ ที่ทําด้วยไม้ หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ไม้แทน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     5,340     16,030

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการสร้าง 

ซ่อม และประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทําด้วยไม้ 

หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ไม้แทน ตลอดจนทําอุปกรณ์เครื่องใช้งาน

ทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ทํางานช่างไม้ประณีต 

ทําบล็อกไม้ สําหรับเทโลหะผสมต่างๆ เพื่อหล่อแบบในทราย

หล่อประมาณราคางานไม้ ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไม้ 

ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ

4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๖๑



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 3 1. ปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญสูง

ในการสร้าง ซ่อมประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

ที่ทําด้วยไม้ ตลอดจนทําอุปกรณ์ เครื่องใช้งานทดลอง 

ทําแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ทํางานปลูกสร้าง ทํางานช่างไม้

ประณีต ทําบล็อกไม้สําหรับเทโลหะผสมต่างๆ เพื่อหล่อแบบ

ในทรายหล่อ ออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งไม่ใช่โครงสร้าง

ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงาน ตลอดจนควบคุม

การใช้และบูรณะซ่อมแซมเครื่องมือกลไม้

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

     7,460     23,340

ช่าง 3 หน 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ

ช่างไม้ จํานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่าง 4 1. ปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมาก

ในการสร้างซ่อม ประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทํา

ด้วยไม้ ตลอดจนทําอุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง ทํางานปลูกสร้างออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งไม่ใช่

โครงสร้าง ทําแบบไม้ประณีต ทําบล็อกไม้สําหรับเทโลหะผสมต่างๆ 

เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ ประมาณราคางานไม้ วางแผน

ควบคุมงาน ตลอดจนควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซมเครื่องมือ

กลไม้และหรือ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไม้

ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ

4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     8,340     30,790

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไม้

ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะงานในหน้าที่ หรือ

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๖๒



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 4/หน. 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ

ช่างไม้ จํานวน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างไม้

ระดับ 4 ซึ่งฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี

   10,190     33,000

32 ช่างเหล็ก ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นในการตี ตัด เคาะ ม้วน ให้เป็น

รูปลักษณะตามต้องการ รวมทั้งประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่

ทําด้วยเหล็กที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดขึ้นเอง

2. บํารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นเอง

และที่ใช้ในการทํางาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     5,340     16,030

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการตี ตัด 

เคาะ ม้วนให้เป็นรูปลักษณะตามต้องการ รวมทั้งประดิษฐ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดขึ้นเอง

2. บํารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นเอง

และที่ใช้ในการทํางาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเหล็ก

ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ

4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กบัลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๖๓



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 3 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูงในฐานะ

ช่างเหล็กโดยตี ตัด เคาะ ม้วน ให้เป็นรูปลักษณะตามต้องการ 

รวมทั้งประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กที่ไม่สามารถ

หาซื้อได้ตามท้องตลาดขึ้นเองสอนภาคปฏิบัติ

2. บํารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นเอง

และที่ใช้ในการทํางาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเหล็ก

ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

33 ช่างอิเลคโทร

นิคส์

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 

ทักษะ และความชํานาญในการใช้ ควบคุม และแก้ไขซ่อมแซม 

รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องอิเลคโทรนิคส์ต่างๆ เช่น เครื่องเรดาห์

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ

3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

     6,140     19,100

๖๔



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้

ทักษะประสบการณ์ และความชํานาญอย่างมากในการใช้

ควบคุม และแก้ไขซ่อมแซม รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องอิเลค

โทรนิคส์ต่างๆ เช่น เครื่องเรดาห์

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างอิเลค-

โทรนิคส์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

3 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และเคย

ปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ

5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานในระดับชั้น

ที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     7,460     23,340

๖๕



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

34 พนักงานขับ

เครื่องจักรกล

ขนาดกลาง

ช่าง 1 ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจน

บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล

ขนาดกลาง ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ํากว่า 150 BHP ลงมา

2. รถตักทุกแบบต่ํากว่า 150 BHP

3. รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา

4. รถพ่นยาง

5. รถลากพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา

6. รถตีเส้น

7. รถบดไอน้ํา ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน

14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับ

ใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ

2. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชํานาญงาน

ในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถ

ตามกฎหมาย และ

ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่

น้อยกว่า 3 ปี

     7,460     23,340

๖๖



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 2 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญในการ

ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไข

ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง ชนิดใด

ชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ํากว่า 150 BHP ลงมา

2. รถตักทุกแบบต่ํากว่า 150 BHP

3. รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา

4. รถพ่นยาง

5. รถลากพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา

6. รถตีเส้น

7. รถบดไอน้ํา ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8ตันขึ้นไป

13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน

14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน

ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

     8,340     30,790

35 พนักงานขับ

เครื่องจักรกล

ขนาดเบา

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน

บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล

ขนาดเบา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

     6,140     19,100

๖๗



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญ 

ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและ

แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงานขับ

เครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

     7,460     23,340

36 พนักงานขับ

เครื่องจักรกล

ขนาดหนัก

ช่าง 1 ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจน

บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล

ขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป

2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

3. รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป

4. รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด

5. รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป

6. เครื่องปูแอสฟัลท์ ผสมเสร็จ

7. รถยกแบบทรัดเครน

8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน

9. รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป

10. รถตักทุกแบบขนาด150 BHP ขึ้นไป

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี

ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล

ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับ

ใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ

2. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชํานาญงาน

ในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ

ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วไม่

น้อยกว่า 3 ปี หรือป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

     8,340     30,790

๖๘



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 2 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญ

ในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบํารุงรักษาและ

แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป

2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

3. รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป

4. รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด

5. รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป

6. เครื่องปูแอสฟัลท์ ผสมเสร็จ

7. รถยกแบบทรัดเครน

8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน

9. รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป

10. รถตักทุกแบบขนาด150 BHP ขึ้นไป

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือพนักงานขับเครื่องจักร

กลขนาดหนัก ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 3 ปี

2. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญงานใน

หน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 ปี

   10,190     33,000

37 พนักงานวิทยุ

และทัศน

สัญญาณ

ช่าง 1 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการรับ-ส่งวิทยุ (วิทยุโทรเลขและวิทยุ

โทรศัพท์)และสัญญาณสากล เช่น สัญญาณโคมไฟหรือ

สัญญาณธง ที่เป็นสัญญาณสากลที่ใช้เกี่ยวกับเรือและบํารุงรักษา

และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องวิทยุ ดังกล่าว

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     7,460     23,340

๖๙



ขั้นต่ํา ขั้นสูง

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํา

ที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน ระดับ
หน้าที่โดยย่อตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553

ค่าจ้าง

ช่าง 2 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ

ในในการรับ-ส่ง วิทยุ (วิทยุโทรเลขและวิทยุโทรศัพท์) และ

สัญญาณสากล เช่น สัญญาณโคมไฟ หรือสัญญาณธง ที่เป็น

สัญญาณสากลที่ใช้เกี่ยวกับเรือและบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง

ของเครื่องวิทยุดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ความชํานาญและประสบการณ์

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงาน

วิทยุและทัศนสัญญาณระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ

ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

     8,340     30,790

๗๐
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