
กลุ่มงานช่าง 121

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง

3
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างประปาระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
ระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3614 ผู้ควบคุมหน่วยเจาะ 4/หัวหน้า กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเจาะส ารวจ ระดับ 3/หัวหน้า  ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
2.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
 ระดับ 4  ซึ่งด ารงต าแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ  
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
5.  ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่าน
การประเมินตามที่ส่วนราชการก าหนด

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง
อัตราค่าจา้ง

ระดับต่าแหน่งรหัส
กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง



กลุ่มงานช่าง 122

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างศิลป์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ช่างศิลป์3701



กลุ่มงานช่าง 123

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างศิลป์ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ชั้นสูง  หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,940    29,320  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างวจิิตรศิลป์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3702 ช่างวจิิตรศิลป์



กลุ่มงานช่าง 124

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างประณีตศิลป์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 
4.  ทั้งข้อ 2 และข้อ 3 ต้องมีเอกสารรับรองการ
ผ่านงานและได้รับการพจิารณาเห็นชอบ
จากกรมศิลปากรแล้ว  

ช่างประณีตศิลป์3703



กลุ่มงานช่าง 125

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างประณีตศิลป์ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 
5. ทั้งข้อ 2 และข้อ 4 ต้องมีเอกสารรับรองการ
ผ่านงานและได้รับการพจิารณาเห็นชอบจากกรม
ศิลปากรแล้ว

4
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างประณีตศิลป์ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 
4. ทั้งข้อ 2 และข้อ 3 ต้องมีเอกสารรับรองการ
ผ่านงานและได้รับการพจิารณาเห็นชอบจากกรม
ศิลปากรแล้ว



กลุ่มงานช่าง 126

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างซ่อมเอกสารและศิลปวตัถุระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3704 ช่างซ่อมเอกสารและศิลปวตัถุ



กลุ่มงานช่าง 127

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้ช่วยช่างป้ันระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ 
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงานใน
หน้าที่

3705 ผู้ช่วยช่างป้ัน



กลุ่มงานช่าง 128

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างป้ันระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ    
4. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้น
ที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ   

ช่างป้ัน3706



กลุ่มงานช่าง 129

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างช่างป้ันระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่



กลุ่มงานช่าง 130

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างท าแบบเครือ่งป้ันดินเผาระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3707 ช่างท าแบบเครือ่งป้ันดินเผา



กลุ่มงานช่าง 131

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างชุบเคลือบผิวทางเครือ่งป้ันดินเผา ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3708
ช่างชุบเคลือบผิวทาง
เครือ่งป้ันดินเผา



กลุ่มงานช่าง 132

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 2 7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเตาเผา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3709 ช่างเตาเผา



กลุ่มงานช่าง 133

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างท าหีบดิบระดับ 1  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3710 ช่างท าหีบดิน



กลุ่มงานช่าง 134

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างทอง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3711 ช่างทอง



กลุ่มงานช่าง 135

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างทอง ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
5.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3/หัวหน้า
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิมหรือ
ต าแหน่งช่างทอง ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี  หรือ
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 10 ปี 



กลุ่มงานช่าง 136

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้ช่วยช่างต้นแบบสิ่งทอ  ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปีหรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ 
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3712 ผู้ช่วยช่างต้นแบบสิ่งทอ



กลุ่มงานช่าง 137

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างต้นแบบสิ่งทอ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2/หัวหน้า
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างต้นแบบสิ่งทอระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 10  ปี

3713 ช่างต้นแบบสิ่งทอ



กลุ่มงานช่าง 138

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างทดสอบสิ่งทอระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่  หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

ช่างทดสอบสิ่งทอ3714
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งในชั้นระดับ 2 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่  2 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  หรือ
5. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ



กลุ่มงานช่าง 140

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่  หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างทอผ้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2/หัวหน้า
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง เดิมหรือ
ต าแหน่งช่างทอผ้า  ระดับ 2  ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 10 ปี 

3715 ช่างทอผ้า



กลุ่มงานช่าง 141

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหนางช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์  ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 10 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3716 ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์



กลุ่มงานช่าง 142

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

2/หัวหน้า
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง 
ชั้น/ระดับ  2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี  หรือ
2. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 12 ปี 

3716 ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 3 ปี 
หรือ 
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์ดอกไม้ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3717 ช่างประดิษฐ์ดอกไม้



กลุ่มงานช่าง 144

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างตัดเย็บผ้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่

3718 ช่างตัดเย็บผ้า
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่  หรือ
3. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเย็บและตกแต่ง  ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3719 ช่างเย็บและตกแต่ง
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

 แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี                  

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างพรมระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

3720 ช่างพรม



กลุ่มงานช่าง 147

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี   หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่  

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างถ่ายภาพระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

3
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างถ่ายภาพ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 10 
ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3721 ช่างถ่ายภาพ



กลุ่มงานช่าง 148

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี                

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างซ่อมสร้างเครือ่งโขนระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 

3722 ช่างซ่อมสร้างเครือ่งโขน
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเครือ่งดนตรีระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง  หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3723 ช่างเครือ่งดนตรี



กลุ่มงานช่าง 150

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างครุภณัฑ์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

ช่างครุภณัฑ์3724
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างครุภณัฑ์ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเย็บหนังระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

3725 ช่างเย็บหนัง
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างท าฟนัระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

3726 ช่างท าฟนั
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

 แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 
5 ปี               

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างตัดผมระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  

3727 ช่างตัดผม
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานสตั๊ฟส์ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3728 พนักงานสตั๊ฟส์
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์  ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ระดับ  2 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี 
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3801 ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งครู
ฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ครูฝึกฝีมือแรงงาน3802
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

3 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งครู
ฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี  หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่  
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

3803 ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนการตัดเย็บเสื้อผ้าอตุสาหกรรมระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

3804
ผู้สอนการตัดเย็บเสื้อผ้า
อตุสาหกรรม



กลุ่มงานช่าง 161

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานช่างไม้ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่
 และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

3805 ผู้สอนงานช่างไม้



กลุ่มงานช่าง 162

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานแกะสลักไม้ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3806 ผู้สอนงานแกะสลักไม้
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภณัฑ์ผ้า
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และ
ผลิตภณัฑ์ผ้า

3807
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนผลิตภณัฑ์หวายและไม้ไผ่  ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2/หัวหน้า กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสม และช านาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 12 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง 
ชั้น/ระดับ 2  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี

3808 ผู้สอนผลิตภณัฑ์หวายและไม้ไผ่
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานเครือ่งป้ันดินเผา ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3809 ผู้สอนงานเครือ่งป้ันดินเผา



กลุ่มงานช่าง 166

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานเครือ่งเขิน  เครือ่งเงิน และเครือ่งถม
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ผู้สอนงานเครือ่งเขิน เครือ่งเงินและ
เครือ่งถม

3810
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานเครือ่งประดับและอญัมณีระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3811 ผู้สอนงานเครือ่งประดับและอญัมณี
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนงานเจียระไนพลอย ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3812 ผู้สอนงานเจียระไนพลอย



กลุ่มงานช่าง 169

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนการฟอกหนัง  ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3813 ผู้สอนการฟอกหนัง
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 3 9,700    31,420  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนวชิาการท ารองเท้าระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 12 ปี

3814 ผู้สอนวชิาการท ารองเท้า



กลุ่มงานช่าง 171

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนวชิาการพมิพร์ะดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 

3815 ผู้สอนวชิาการพมิพ์



กลุ่มงานช่าง 172

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้สอนวชิาช่างเครือ่งยนต์ ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3816 ผู้สอนวชิาช่างเครือ่งยนต์



กลุ่มงานช่าง 173

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเครือ่งระบบก าเนิดไอน้ าและน้ าร้อนระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

3901
ช่างเครือ่งระบบก าเนิดไอน้ า
และน้ าร้อน
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    14,140  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถ
เหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ หรือ
2.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานเครือ่งก าเนิดไฟฟา้ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ 
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

3902 พนักงานเครือ่งก าเนิดไฟฟา้



กลุ่มงานช่าง 175

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างซ่อมเครือ่งท าความเย็นระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่
น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

ช่างซ่อมเครือ่งท าความเย็น3903



กลุ่มงานช่าง 176

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  
แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานเครือ่งสูบน้ าระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

1 กลุ่มที่ 1 5,080    14,140  

แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี

2 กลุ่มที่ 1 5,840    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานเครือ่งมือทุ่นแรงการเกษตรระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

3905
พนักงานเครือ่งมือทุ่นแรง
การเกษตร

3904 พนักงานเครือ่งสูบน้ า



กลุ่มงานช่าง 177

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างยูนิตทันตกรรมระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่

3906 ช่างยูนิตทันตกรรม



กลุ่มงานช่าง 178

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ                 
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างปรับซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฎิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกวา่  3  ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี  หรือ
4. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

3907 ช่างปรับซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน



กลุ่มงานช่าง 179

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ
2. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
3.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2
กลุ่มที่ 

2-3
7,940    29,320  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานพมิพแ์บบเรียนเบรลล์ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

พนักงานพมิพแ์บบเรียนเบรลล์3908
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเป่าแก้วระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเป่าแก้วระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3909 ช่างเป่าแก้ว



กลุ่มงานช่าง 181

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1.  แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเครือ่งช่วยคนพกิารระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี
หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3
กลุ่มที่ 

1-2
7,100    22,220  

1. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ช่างเครือ่งช่วยคนพกิารระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 8 ปี หรือ
3. ได้รับวฒิุไม่ต่ ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3910 ช่างเครือ่งช่วยคนพกิาร



กลุ่มงานช่าง 182

 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ หรือ
2.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
พนักงานเครือ่งยก ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3911 พนักงานเครือ่งยก
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 ข้ันต ่า  ข้ันสูง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

อัตราค่าจา้ง
ระดับต่าแหน่งรหัส

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจา้ง

1 กลุ่มที่ 1 5,080    15,260  

1. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และความช านาญงานในหน้าที่ หรือ
2.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

2 กลุ่มที่ 1 5,840    18,190  

1.  แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสม
และมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  หรือ
3.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพนัธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่

3912 ผู้ช่วยช่างทั่วไป


