หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับลูกจ้างประจํากรมพัฒนาที่ดิน

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
(หน้าที่โดยย่อ)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒0/ว ๓37 ลงวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๕9
(คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒0/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม ๒๕60
(หลักเกณฑ์และวิธีการให้ ลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้รบั อัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รบั แต่งตั้งในแต่ละระดับ)
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูล ณ 7 กุมภาพันธ์ 2561

๑. กลุ่มงานบริการพืน้ ฐาน
สายงานด้านพืน้ ฐานทัว่ ไปและสถานที่
รหัส

๑๑๐๑

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

บ๑

๑. ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ในการยก แบก
เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่

๑

8,69๐

21,010

บ๒

๑. ปฏิบัติงานใช้แรงงาน ในการยก แบก
เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
พนักงานทั่วไป ระดับ ๑ และดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
หรือ
๒.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้าน
นี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่

๑

9,๔0๐

21,010

1.แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งพนักงานทั่วไป
ระดับ ๒ และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วน
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๑

11,500

25,67๐

พนักงานทั่วไป

บ ๒/ ๑. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
หน. พนักงานทั่วไปที่ปฏิบัติงาน ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งมี
จํานวนตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รหัส

๑๑๐๕

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

บ๑

๑. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแล
รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความ
เรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๑

8,69๐

21,010

บ๒

๑. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแล
รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความ
เรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ ๑ และดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หรือ
๓.ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่

๑

9,๔0๐

21,010

บ ๒/ ๑. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
หน. พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีจํานวนตั้งแต่
๑๐ คน ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานในบริเวณเดียวกัน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ระดับ ๒ และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๑

11,500

25,67๐

พนักงานรักษาความปลอดภัย

สายงานด้านการเกษตร
รหัส

๑๒๐๑

ตําแหน่ง

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

บ๑

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา
ขยายพันธุ์พืช เตรียมแปลงทดลองปลูกพืช ดูแล ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
บํารุงรักษาพืชผล เก็บผลผลิต ตลอดจนดูแล
บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ/
หรือ
๒. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานเกี่ยวกับการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์ ดูแลบํารุงรักษาสัตว์ เก็บผลิตผล
จากสัตว์ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิ าน และ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑

8,69๐

21,010

บ๒

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา
ขยายพันธุ์พืช เตรียมแปลงทดลองปลูกพืช ดูแล
บํารุงรักษาพืชผล เก็บผลผลิต ตลอดจนดูแล
บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งต้อง
ใช้ประสบการณ์ในงานและ/หรือ
๒. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานเกี่ยวกับการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์ ดูแลบํารุงรักษาสัตว์ เก็บผลิตผล
จากสัตว์ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ ๑ และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้ว เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

๑

9,๔0๐

21,010

สายงานด้านการเขียน การพิมพ์ และเอกสารข้อมูล
รหัส

๑๔๐๙

ตําแหน่ง

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

บ๑

๑. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสารตลอดจนควบคุม
ดูแลบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ราชการทั่วไป
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ๒

๑. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสารตลอดจนควบคุม
ดูแลบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ราชการทั่วไป
ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บ ๒/ หน. ๑. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐
คนขึ้นไป
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

๑

8,690

21,010

๑. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๑

9,400

25,67๐

1. แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งพนักงานบริการเอกสาร
ทั่วไป ระดับ ๒ และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วน
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบตั ิงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๑–๒

11,500

34,11๐

รหัส

๑๔๑๐

ตําแหน่ง

พนักงานเก็บเอกสาร

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

บ๑

๑. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษา
เอกสารและแฟ้มทะเบียนคําขอต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๑

8,690

21,010

บ๒

๑. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษา
เอกสารและแฟ้มทะเบียนคําขอต่างๆ ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือ ตําแหน่ง
พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ ๑ และดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑

9,400

25,67๐

รหัส

๑๔๑๒

ตําแหน่ง

พนักงานจัดเก็บแผนที่

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

บ๑

๑. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษาโดยแยกเป็น
หมวดหมู่ จัดทํามาตราส่วนต่างๆ การเบิกจ่าย
เอกสารแผนที่ต่างๆ การต่อแผนที่และแบบแปลน
ต่างๆ ผนึกแผนที่ชนิดพับได้เป็นเล่ม เข้าเรื่องไว้
เป็นหลักฐาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๑

8,690

21,010

บ๒

๑. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษาโดยแยกเป็น
หมวดหมู่ จัดทํามาตราส่วนต่างๆ การเบิกจ่าย
เอกสารแผนที่ต่างๆ การต่อแผนที่และแบบแปลน
ต่างๆ ผนึกแผนที่ชนิดพับได้เป็นเล่ม เข้าเรื่องไว้
เป็นหลักฐาน ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานจัดเก็บแผนที่ ระดับ ๑ และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑

9,400

25,67๐

๒. กลุ่มงานสนับสนุน
สายงานด้านการเงิน ธุรการและการพิมพ์
รหัส

๒๑๐๑

ตําแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๑

๑. ปฏิบัติงานขั้นต้นในการลงทะเบียนและเก็บ
รักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและ
บัญชี คัดแยกประเภทใบสําคัญ ตรวจสอบใบสําคัญ
ที่ไม่มีปัญหา หรือมีกฎระเบียบชัดเจนอยู่แล้ว เขียน
ใบเสร็จรับเงิน ทําใบเบิก และใบนําส่งเงิน ช่วยทํา
บัญชีบางประเภท เช่น บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ
เป็นต้น
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หรือ
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑

9,400

25,67๐

ส๒

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการ
รวบรวม รายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ
ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขเพื่อควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ตรวจ
นับและรับจ่ายเงินสด และทําทะเบียนเงินคงเหลือ
ประจําวัน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๑
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑–๒

11,500

34,11๐

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๓

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในด้านการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเช่น
จัดทําฎีกา เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน รับ-จ่ายเงิน
ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญการเบิกจ่ายเงินที่
ไม่มีปัญหามากนัก หรือมีกฎเกณฑ์ต่างๆ อยู่แล้ว
ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒–๓

15,00๐

41,61๐

ส๔

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความ
ชํานาญมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับจ่ายเงิน และเก็บ
รักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและรักษา
ใบสําคัญ หลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญชี
ทําบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ ทํารายงานแสดง
ฐานะทางการเงิน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูท้ ี่เคยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒไิ ม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
4. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องผ่านการประเมินตามที่
ส่วนราชการกําหนด

๓

17,50๐

41,61๐

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส ๔/
หน.

๑. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ในการ
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล ติดต่อ
ประสานงานให้คําปรึกษา แนะนํา และแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดย
ดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่ง
เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ให้คําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๔ ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
๓. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องผ่านการประเมินตามที่
ส่วนราชการกําหนด

๓

17,50๐

41,61๐

รหัส

๒๑๐๖

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๑

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเก็บและเบิกจ่าย
พัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เก็บ
รวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
พัสดุครุภัณฑ์ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑

9,400

25,67๐

ส๒

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ
ความชํานาญเกี่ยวกับงานการพัสดุ เช่น การจัดหา
จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย นําส่ง จัดทํา
ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและ
สถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑–๒

11,500

34,11๐

ส๓

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ
ความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ เช่น จัดหา
จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน
เบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่องการจัดซื้อและว่าจ้าง
ซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อ
เรื่อง ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพัสดุ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
๓ ปี หรือ
๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพัสดุ ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒–๓

15,000

41,61๐

พนักงานพัสดุ

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๔

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ
ความชํานาญอย่างสูง หรือมีความรับผิดชอบสูง
เกี่ยวกับการพัสดุ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง
ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจ่าย
ทํารายงาน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญ
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพัสดุ ระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูท้ ี่เคยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
4. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

๓

17,50๐

41,61๐

ส ๔/
หน.

๑. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่

๑. แต่งตั้งจากผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ ๔ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
๓. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

๓

17,50๐

41,61๐

พนักงานพัสดุ
ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหา
ขัดข้องในการปฏิบัติงานใหม่ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงาน
ต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงาน
พัสดุ
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รหัส

๒๑๐๘

ตําแหน่ง

พนักงานธุรการ

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

ส๑

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยก
ประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม
และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง
ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร
สิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึก
ข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสําเนา
หนังสือเอกสาร และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุด
ให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุด
เสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์
ต่างๆ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยก
ประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม
และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง
ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์
ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่ง
ใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ
เอกสารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุด
ให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุด
เสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์
ต่างๆ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส๒

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี หรือ
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี หรือ
๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

๑

9,400

25,67๐

๑–๒

11,500

34,11๐

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๓

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ
ความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน แยก
ประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม
และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง
ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสารสิ่งพิมพ์
ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การบันทึกข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้
กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ
เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุด
ให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุด
เสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์
ต่างๆ
๓. ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีหรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒–๓

15,00๐

41,46๐

ส๔

๑. ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตาม ประเมินผล ติดต่อประสานงาน และ
แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงาน
ต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีหรือ
๒. แต่งตั้งจากผูท้ ี่เคยมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
4. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

๓

17,50๐

41,46๐

พนักงานธุรการ

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานธุรการ

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส ๔/
หน.

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ใน
การวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ปัญหา
ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลาย
ด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการและ
งานสารบรรณ

๑. แต่งตั้งจากผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ๔ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
๓. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

๓

17,50๐

41,46๐

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๑

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการพิมพ์ และเข้าเล่ม แบบ
แปลน สิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์แผนที่ต่างๆ ตลอดจน
ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในการทํางาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการพิมพ์ และเข้าเล่ม แบบแปลน
สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์แผนที่ต่างๆ ตลอดจนดูแล
รักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การทํางาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๑

8,690

21,๐10

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์แบบ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์แบบ ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี หรือ
๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

๑

9,400

25,67๐

๑–๒

11,500

34,11๐

ส๒

๒๑๑๑

พนักงานพิมพ์แบบ
ส๓

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญงานสูงในการพิมพ์และเข้าเล่ม แบบแปลน
สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์แผนที่ต่างๆ ตลอดจนดูแล
รักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การทํางาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานพิมพ์แบบ

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส ๓/
หน.

๑. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานพิมพ์แบบ
๒. ควบคุมการพิมพ์แบบแปลนการก่อสร้างต่างๆ
เพื่อการประกวดราคาสําหรับขายแบบแปลน
ควบคุมการตัดกระดาษ พิมพ์แบบการส่งกระดาษ
เข้าเครื่องพิมพ์แบบ การนับแบบ และการจัด
ประเภทแบบแปลนเข้าชุดและเก็บแบบแปลน
ต่างๆ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์แบบ ระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีหรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒–๓

15,000

46,61๐

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ
ส๑

หน้าที่โดยย่อ
๑. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย เช่น
พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ
คําสั่ง แบบฟอร์ม เป็นต้น
๒. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ
เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
ประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ใน
การพิมพ์
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส๒

๒๑๑๓

พนักงานพิมพ์

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
๒. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ
เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับ
การพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
ประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ใน
การพิมพ์
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่
เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้น (ม.๓)
หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้
๓. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ
๓๕ คํา หรือพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่
น้อยกว่านาทีละ ๔๐ คํา

๑

8,690

21,๐10

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่
๓. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องมีความรู้ความสามารถ
ดังนี้
๓.๑ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ ๓๕ คํา และสําหรับภาษาต่างประเทศไม่
น้อยกว่านาทีละ ๒๕ คําหรือในอัตราความเร็ว
สําหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ ๒๕ คํา หรือ
๓.๒ กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๐ คํา
และสําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ
๓๐ คํา หรือในอัตราความเร็วสําหรับภาษา
ต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๐ คํา และ
สําหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๐ คํา

๑

9,400

25,67๐

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานพิมพ์

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๓

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทานความถูกต้อง
ของหนังสือ
๒. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ
เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับ
การพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์
๓. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
4. ทั้งข้อ ๑ - ข้อ ๔ ต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ
๕๐ คํา กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ต้องไม่น้อยกว่า ๕๕ คํา

๑–๒

11,500

34,11๐

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานพิมพ์

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๔

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้
อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์
เอกสารที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือ
เป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง หรือเป็นงานที่
มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถจัดรูปแบบ
วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องและประณีต เช่น พิมพ์
ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง
กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ
พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น
๒. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา
๓. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ
เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับ
การพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
ประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ใน
การพิมพ์
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓

15,000

34,110

สายงานด้านการเกษตร ทรัพยากร วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
รหัส

๒๕๑๑

ตําแหน่ง

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๑

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือและให้บริการ
เกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจน
ล้างทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งเก็บรักษาบํารุง
ซ่อมแซม
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หรือ
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

๑

9,400

25,670๐

ส๒

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการช่วยเหลือและให้บริการเกี่ยวกับการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนล้างทําความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษาบํารุง
ซ่อมแซม
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

๑–๒

11,500

34,11๐

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

ส๓

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ
ความชํานาญอย่างสูง ในการช่วยเหลือและ
ให้บริการเกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ตลอดจนล้างทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วภาชนะต่างๆ
ที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บ
รักษาบํารุงซ่อมแซม
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส๔

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
๑. ปฏิบัติงานทีต่ ้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงาน
ความชํานาญอย่างสูงมากในการช่วยเหลือและ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
ให้บริการเกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ
๒. แต่งตั้งจากผูท้ ี่เคยมีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนล้างทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บ
๑๒ ปี
รักษาบํารุงซ่อมแซม
๓. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องผ่านการประเมิน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

๒–๓

15,000

41,61๐

๓

17,50๐

41,61๐

รหัส

๒๕๑๖

ตําแหน่ง

พนักงานทดสอบดิน

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๑

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะเป็นผู้ช่วยสํารวจเก็บ
ตัวอย่างดิน ทดสอบดินเตรียมสารเคมี ทําความ
สะอาดเครื่องมือต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๑

8,690

21,๐10

ส๒

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญในฐานะเป็นผู้ช่วยสํารวจเก็บตัวอย่างดิน
ทดสอบดินเตรียมสารเคมี ทําความสะอาด
เครื่องมือต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานตรวจสอบดิน ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

๑

9,400

25,67๐

สายงานอื่น
รหัส

๒๙๑๓

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ส๑

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับรถยนต์ บํารุงรักษา
ทําความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ขับรถยนต์ / ขับรถจักรยานยนต์ มีความรู้
ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่และ
ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ตาม
กฎหมาย

๑

9,400

25,67๐

ส๒

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษาทําความ
สะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ในการใช้รถดังกล่าว
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี

๑–๒

11,500

34,11๐

ส ๒/
หน.

๑. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขับรถยนต์ตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

1–๓

15,000

41,61๐

พนักงานขับรถยนต์

๓. กลุ่มงานช่าง
สายงานด้านแบบและแผนที่
รหัส

๓๑๐๑

ตําแหน่ง

ช่างเขียน

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๑

๑. ปฏิบัติงานช่างเขียนขั้นต้น ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบ เช่น คัดลอกแบบ คัด เขียน ย่อ แผนที่
และภาพต่างๆ รวมทั้งแบบแปลน เป็นต้น
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ หรือ
๓. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๑

9,400

25,67๐

ช๒

๑. ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชํานาญงาน เช่น คัดลอก
แบบคัด เขียน ย่อ แผนที่และภาพต่างๆ รวมทั้ง
แบบแปลน เป็นต้น
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เขียน ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี หรือ
๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
๕. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๑–๒

11,500

34,11๐

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๓

๑. ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในการ
คัดลอกแบบ คัด เขียน ย่อ แผนที่และภาพต่างๆ
รวมทั้งแบบแปลน เป็นต้น
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เขียน ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
๔. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

๒–๓

15,000

41,61๐

ช๔

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และความชํานาญที่สูงมากในการเขียน ย่อแผนที่
และภาพต่างๆ รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา หรือ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างเขียนใน
ระดับรองลงมา
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เขียน ระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
๓. ทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

๓

17,500

41,61๐

ช่างเขียน

รหัส

๓๑๐๓

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๑

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเขียนต้นร่างแผนที่
เพื่อนําต้นฉบับไปใช้ในการพิมพ์ลายเส้น เขียนแยก
สีแผนที่ติดรายละเอียดแผนที่ในฟิล์มต้นร่าง แยกสี
แผนที่ ถ่าย - ทํา – ต้นร่างแยกสีแผนที่ ติด
รายละเอียดต่างๆ ในงานแผนที่ และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๑

8,690

21,010

ช๒

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการช่วยเขียนต้นร่างแผนที่เพื่อนํา
ต้นฉบับไปใช้ในลักษณะการพิมพ์ลายเส้น เขียน
แยกสีแผนที่ติดรายละเอียดแผนที่ในฟิล์มต้นร่าง
แยกสีแผนที่ ถ่าย - ทํา - ต้นร่างแยกสีแผนที่ ติด
รายละเอียดต่างๆ ในงานแผนที่ และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ หรือ
๔. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๑

9,400

25,67๐

รหัส

๓๑๐๔

ตําแหน่ง

ช่างเขียนแผนที่

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๑

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการจัดทําแผนที่ เช่น ช่วย
ในการแยกสีแผนที่ประกอบแผนที่ ติดรายละเอียด
แผนที่ ผลิตรายละเอียดแผนที่ จัดทําแผนที่ จัดทํา
รายงาน จัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ด้วย
คอมพิวเตอร์ สํารวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้านวิศวกรรม ช่วยฝึกอบรมในการจัดทําแผนที่
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิค
ชั้นสูง
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ หรือ
๓. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

๑

9,40๐

25,67๐

ช๒

๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญในการจัดทําแผนที่
เช่น ช่วยในการแยกสีแผนที่ ประกอบแผนที่ ติด
รายละเอียดแผนที่ ผลิตรายละเอียดแผนที่ จัดทํา
แผนที่ จัดทํารายงาน จัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ด้วยคอมพิวเตอร์ สํารวจและจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้านวิศวกรรม ช่วยฝึกอบรมในการ
จัดทําแผนที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เขียนแผนที่ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี หรือ
๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
๕. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

๑–๒

11,500

34,11๐

รหัส

ตําแหน่ง

ช่างเขียนแผนที่

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช ๒/
หน.

๑. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา
ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานของ
ช่างเขียนแผนที่และผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่ให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๒. ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
เขียนแผนที่ ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
๔. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

๒–๓

15,000

41,61๐

สายงานด้านการก่อสร้าง เครื่องยนต์ เครื่องกล และโลหะกรรม
รหัส

๓๓๐3

ตําแหน่ง

ช่างก่อสร้าง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๑

๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่างต้นในงานก่อสร้างอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยออกแบบ
ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วย
วางโครงการก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้างต่างๆ
เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร
อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการ
ประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ และปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๑

9,400

25,670

ช๒

๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้อง
ใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการ
ก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
และบํารุงรักษา ช่วยวางโครงการก่อสร้าง
ตรวจสอบงานก่อสร้างต่างๆ เช่น ทาง สะพาน ท่อ
ระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ
สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และปฏิบัติงาน
สํารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
ช่างก่อสร้าง ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
๔. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

1-2

11,500

34,110

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๓

๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้อง
ใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญสูง
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ ควบคุม
การก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวางโครงการ
ก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบงาน
ก่อสร้างต่างๆ เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่อง
น้ํา อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน
อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับการงานช่าง
ก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สํารวจ
และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน
สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา
สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ
คํานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลองทุก
ชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
ช่างไม้ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

2–3

15,000

41,610

ช่างก่อสร้าง

ช ๓/
หน.

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๔

๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้อง
ใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญสูงมาก
ในงานก่อสร้าง เช่น ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
วางโครงการก่อสร้างตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
แนะนําหรือควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับการงานช่าง
ก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สํารวจ
และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน
สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา
สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ
คํานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลองทุก
ชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ก่อสร้าง ๓ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑2 ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
๔. ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

๓

17,500

41,610

ช ๔/
หน.

๑. ปฏิบัติงานในฐานหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ให้คําปรึกษาแนะนํา กํากับ ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของช่างก่อสร้าง รวมทั้งการฝึกอบรม
ช่างก่อสร้างในความดูแลเป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ก่อสร้าง ระดับ ๔ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑5 ปี
๓. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

๓

17,50๐

41,610

ช่างก่องสร้าง

รหัส

๓๓๐๕

ตําแหน่ง

ช่างไม้

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๑

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสร้าง ซ่อม และ
ประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทําด้วยไม้
หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ไม้แทน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๑

8,690

21,010

ช๒

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการสร้าง ซ่อม และประกอบครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทําด้วยไม้ หรือวัสดุอื่นใดที่
ใช้ไม้แทน ตลอดจนทําอุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง
ทําแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ทํางานช่างไม้ประณีต
ทําบล็อกไม้สําหรับเทโลหะผสมต่างๆ เพื่อหล่อ
แบบในทรายหล่อ ประมาณราคางานไม้ ตลอดจน
ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
ช่างไม้ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ หรือ
๔. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่

๑

9,400

25,67๐

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๓

๑. ปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญสูงในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทําด้วยไม้ ตลอดจนทํา
อุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง ทํางานปลูกสร้าง ทํางานช่างไม้ประณีต
ทําบล็อกไม้สําหรับเทโลหะผสมต่างๆ เพื่อหล่อ
แบบในทรายหล่อ ออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งไม่ใช่
โครงสร้าง ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุม
งานตลอดจนควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซม
เครื่องมือกลไม้
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑–๒

11,500

34,11๐

ช ๓/
หน.

๑. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของช่างไม้ จํานวนตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
ช่างไม้ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี หรือ
๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
๕. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

15,000

41,610

ช่างไม้

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๔

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญสูงมากในการสร้าง ซ่อม ประกอบ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทําด้วยไม้
ตลอดจนทําอุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ทําแบบ
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ทํางานปลูกสร้างออกแบบ
เกี่ยวกับงานไม้ซึ่งไม่ใช่โครงสร้าง ทําแบบไม้
ประณีต ทําบล็อกไม้สําหรับเทโลหะผสมต่างๆ เพื่อ
หล่อแบบในทรายหล่อ ประมาณราคางานไม้
วางแผนควบคุมงาน ตลอดจนควบคุมการใช้และ
บูรณะซ่อมแซมเครื่องมือกลไม้ และหรือ
๒. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ไม้ระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือ
๔. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

๒–๓

15,00๐

41,61๐

ช ๔/
หน.

๑. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของช่างไม้ จํานวน ตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ไม้ระดับ ๔ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี
๓. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกําหนด

๒–๓

17,50๐

41,61๐

ช่างไม้

รหัส

๓๓๓๓

ตําแหน่ง

ช่างซ่อมบํารุง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๑

๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ในการซ่อมแซม
ปรับแต่ง ดัดแปลงประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษา
เครื่องจักรเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

๑

8,690

21,๐10

ช๒

๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้อง
ใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญในการ
ซ่อมแซม ปรับแต่ง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และ
บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์
ต่างๆ ทําการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทฤษฎี
พื้นฐานและด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ การ
บํารุงรักษา และซ่อมแซม เครื่องจักรกล
เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง
ถูกวิธี ดูแลการปฏิบัติงานและให้คําปรึกษาแก่ช่าง
ในระดับรองลงมา
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ซ่อมบํารุง ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ หรือ
๔. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

๑

9,400

25,67๐

รหัส

ตําแหน่ง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

ช๓

๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะซึ่งต้องใช้
ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการ
ซ่อมแซม ปรับแต่ง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และ
บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ
ทําการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทฤษฎีพนื้ ฐานและ
ด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ การบํารุงรักษา และ
ซ่อมแซมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์และยานพาหนะ
อย่างถูกวิธี ดูแลการปฏิบัตงิ านและให้คําปรึกษาแก่
ช่างในระดับรองลงมา
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช๔
ช่างซ่อมบํารุง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๑. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ซ่อมบํารุง ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี หรือ
๓. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้าน
นี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ
๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ ๑. แต่งตั้งจากผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่าง
ความรู้ ทักษะประสบการณ์และความชํานาญสูงมาก ซ่อมบํารุงระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
ในการซ่อมแซม ปรับแต่ง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ ๒. แต่งตั้งจากผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ต่างๆ ดําเนินการวางแผนทดสอบประสิทธิภาพการ มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้าน
ทํางานเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ยานพาหนะ และ
นี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรกล เครื่องยนต์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ผ่านการซ่อมบํารุงแล้ว
ภายใต้การกํากับดูแลของข้าราชการ ร่วมกับ
ข้าราชการในการให้คําแนะนําและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านเทคนิคในการซ่อมแซม บํารุงรักษา
และการใช้งานของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ให้แก่
เจ้าหน้าที่หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติงาน
และให้คําปรึกษาแก่ช่างซ่อมบํารุงระดับรองลงมา
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

๑–๒

11,50๐

34,11๐

๒–๓

15,00๐

41,61๐

สายงานด้านขับเครื่องจักรกลและล้อเลื่อน
รหัส

๓๕๐๒

ตําแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๑

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต
ขับรถตามกฎหมาย

๑

9,400

25,67๐

ช๒

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ
ความชํานาญ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ๑ ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๑–๒

11,500

34,11๐

รหัส

๓๕๐๓

ตําแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๑

ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ชนิดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ํากว่า ๑๕๐
BHP ลงมา
๒. รถตักทุกแบบต่ํากว่า ๑๕๐ BHP
๓. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ ๕-๑๐ ลูกบาศก์หลา
๔. รถพ่นยาง
๕. รถลากพ่วง ขนาดตั้งแต่ ๒๐ ตันลงมา
๖. รถตีเส้น
๗. รถบดไอน้ํา ตั้งแต่ ๘ ตันขึ้นไป
๘. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ ๘ ตันขึ้นไป
๙. รถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ ตั้งแต่ ๘ ตันขึ้นไป
๑๐. รถบดล้อเหล็ก ๓ ล้อ ตั้งแต่ ๘ ตันขึ้นไป
๑๑. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่
๘ ตันขึ้นไป
๑๒. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่
๘ ตันขึ้นไป
๑๓. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า ๕ ตัน
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๘ ปี และได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ
๒. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ
ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ
ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี

๑–๒

11,500

34,11๐

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๒

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง ชนิดชนิดหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ํากว่า ๑๕๐
BHP ลงมา
๒. รถตักทุกแบบต่ํากว่า ๑๕๐ BHP
๓. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ ๕-๑๐ ลูกบาศก์หลา
๔. รถพ่นยาง
๕. รถลากพ่วง ขนาดตั้งแต่ ๒๐ ตันลงมา
๖. รถตีเส้น
๗. รถบดไอน้ํา ตั้งแต่ ๘ ตันขึ้นไป
๘. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ ๘ ตันขึ้นไป
๙. รถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ ตั้งแต่ ๘ ตันขึ้นไป
๑๐. รถบดล้อเหล็ก ๓ ล้อ ตั้งแต่ ๘ ตันขึ้นไป
๑๑. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่
๘ ตันขึ้นไป
๑๒. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่
๘ ตันขึ้นไป
๑๓. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า ๕ ตัน
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ๑ ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๒–๓

15,00๐

41,61๐

รหัส

๓๕๐๔

ตําแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๑

ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนัก ชนิดชนิดหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ ๑๕๐ BHP
ขึ้นไป
๒. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
๓. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ ๑๐ ลูกบาศก์หลา
ขึ้นไป
๔. รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
๕. รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ ๒๐ ตันขึ้นไป
๖. เครื่องปูแอสฟัลท์ ผสมเสร็จ
๗. รถยกแบบทรัดเครน
๘. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
๙. รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต่ ๑๕๐ BHP ขึ้นไป
๑๐. รถตักทุกแบบขนาด ๑๕๐ BHP ขึ้นไป
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี และได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ
๒. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความ
ชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ
ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ
ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือเป็นพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒–๓

15,00๐

41,61๐

รหัส

ตําแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ระดับ

หน้าที่โดยย่อ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

กลุ่มค่าจ้าง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ช๒

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนัก ชนิดชนิดหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ ๑๕๐ BHP
ขึ้นไป
๒. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
๓. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ ๑๐ ลูกบาศก์หลา
ขึ้นไป
๔. รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
๕. รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ ๒๐ ตันขึ้นไป
๖. เครื่องปูแอสฟัลท์ ผสมเสร็จ
๗. รถยกแบบทรัดเครน
๘. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
๙. รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต่ ๑๕๐ BHP ขึ้นไป
๑๐. รถตักทุกแบบขนาด ๑๕๐ BHP ขึ้นไป
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. แต่งตั้งจากผูด้ ํารงตําแหน่งเดิมหรือพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชํานาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี

๓

17,50๐

41,61๐

