




























































































 หนา  ๒๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ฉบับที่  ๓๓ 
เร่ือง  แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๔ ในระเบียบนี้ 
“เคร่ืองราชอิสริยาภรณ”  หมายความวา  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

ตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือก  หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
ตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย  แลวแตกรณี 

“ขาราชการการเมือง”  หมายความถึง  บุคคลซ่ึงเปนหรือถือวาเปนขาราชการการเมืองตาม
กฎหมายวาดวยขาราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  ยกเวนขาราชการ
การเมือง  และใหหมายความรวมถึงขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการปกครองสวนทองถิ่น” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา  ๒๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

“ขอ   ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หนวยงานหรือ
องคการของรัฐ  รวมทั้งบุคคลที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ยกเวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามมติคณะรัฐมนตรี” 

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๑๖/๑  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิง
มงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

“ขอ  ๑๖/๑  ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
(๑) ประธานองคกรอิสระตามกฎหมาย  สําหรับผูดํารงตําแหนงในองคกร 
(๒) เลขาธิการหรือหัวหนาหนวยธุรการขององคกรอิสระตามกฎหมายสําหรับพนักงานใน

องคกร   
(๓) ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดขององคการมหาชน  สําหรับเจาหนาที่ในองคการ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับคูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับพระราชทาน

ตามบัญชีแนบทาย  ใหผูดํารงตําแหนงตาม  (๒)  เปนผูเสนอ 
ใหผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามวรรคหนึ่ง  (๒)  และ  

(๓)  ดําเนินการตามขอ  ๑๗  โดยอนุโลม” 
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๒  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๒  ขาราชการ  ลูกจางประจําของสวนราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่องคการ
มหาชน  พนักงานองคการของรัฐ  หรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน  พนักงาน
หนวยธุรการขององคกรอิสระตามกฎหมาย  และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ตองพนจากการปฏิบัติหนาที่
เพราะเกษียณอายุในปใด  หากเปนผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอยูกอนการพนจากการปฏิบัติหนาที่  ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในปที่พนจากการปฏิบัติหนาที่นั้นดวย” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๓  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา  ๓๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

“ขอ  ๒๓  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ชั้นสายสะพายคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ 
 ที่ไดรับมอบหมาย 
(๒) รองนายกรัฐมนตรี    เปนกรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ัง     เปนกรรมการ 
 จํานวน  ๕  คน 
(๔) เลขาธิการพระราชวัง    เปนกรรมการ 
(๕) ราชเลขาธิการ     เปนกรรมการ  
(๖) เลขาธิการ  ก.พ.     เปนกรรมการ  
(๗) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี     เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๘) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  หรือ   เปนกรรมการและ 
 ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการ 
 ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๙) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ   เปนกรรมการและ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ       ผูชวยเลขานุการ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายทุกชั้นตราแกบุคคลที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพาย  และเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นตํ่ากวาสายสะพายแกบุคคลดังตอไปนี้อีกดวย 

(๑) องคมนตรี 
(๒) ขาราชการการเมือง  สมาชิกรัฐสภา  และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 
(๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามกฎหมาย 
(๔) ขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
(๕) คูสมรสของผูดํารงตําแหนงตามบัญชีทายระเบียบที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทาน 



 หนา  ๓๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
กลั่นกรอง  ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๔  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๔  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตํ่า
กวาสายสะพายคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 

(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   เปนประธานกรรมการ 
 ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๒) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง   เปนกรรมการ 
 ที่ประธานกรรมการแตงต้ัง    
 จํานวน  ๕  คน 
(๓) เลขาธิการ  ก.พ.     เปนกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    เปนกรรมการ 
(๕) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   เปนกรรมการ 
 หรือที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
(๖) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ   เปนกรรมการและ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ    เลขานุการ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๗) ขาราชการในสํานักอาลักษณและ   เปนกรรมการและ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ    ผูชวยเลขานุการ 
 ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นตํ่ากวาสายสะพายทุกชั้นตรา 
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ

กลั่นกรอง  ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย” 



 หนา  ๓๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

ขอ ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๓๐ /๑  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖   

“ขอ  ๓๐/๑  ขาราชการที่เปลี่ยนสภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย  ใหเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณตอไปไดเสมือนเปนขาราชการในตําแหนงที่ดํารงอยูกอนเปลี่ยนสภาพเปน
พนักงานของมหาวิทยาลัย”  

ขอ ๘ ใหยกเลิกบัญชี  ๘  บัญชี  ๙  และบัญชี  ๑๔  ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชบัญชี  ๘  บัญชี  ๙  และบัญชี  ๑๔  ทายประกาศนี้แทน 

ขอ ๙ ใหเพิ่มบัญชี   ๒๕   ถึงบัญชี   ๓๘   ทายประกาศนี้ เปนบัญชีทายระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่ เชิดชูย่ิงชางเผือกและ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

ขอ ๑๐ กรณีไมมีหลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลใด  
ใหคณะกรรมการตามขอ  ๒๓  และขอ  ๒๔  พิจารณาโดยใชหลักเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีทาย
ระเบียบโดยอนุโลม 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
พลเอก  สนธ ิ บุญยรัตกลิน 

หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 สิบตรี  จาตรี  จาอากาศตร ี ร.ง.ม. - 

2 สิบโท  จาโท  จาอากาศโท ร.ง.ช. - 
3 สิบเอก  จาเอก  จาอากาศเอก ร.ท.ม. - 

-  ขอพระราชทานไดเฉพาะกรณ ี
    พิเศษเทานั้น 

4 -  จาสิบตรี  พันจาตรี  พันจาอากาศตร ี
-  จาสิบโท  พันจาโท  พันจาอากาศโท 
-  จาสิบเอก  พันจาเอก  พันจาอากาศเอก 

ร.ท.ช. บ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช. 
2.  ได  ร.ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
      5  ปบริบูรณ  ขอ  บ.ม. 

5 จาสิบเอก  พันจาเอก  พันจาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน  จาสิบเอกพิเศษ 
พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศเอกพิเศษ 

ร.ท.ช. จ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ร.ท.ช. 
2.  ได  ร.ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
     5 ปบริบูรณ  ขอ  บ.ม. 
3.  ได  บ.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  บ.ช. 
4.  ได  บ.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
       5  ปบริบูรณ  ขอ  จ.ม. 
 

6 รอยตรี  เรือตรี  เรืออากาศตร ี บ.ม. จ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  บ.ม. 
2.  ดํารงตําแหนง  รอยตรี  เรือตรี 
      เรืออากาศตร ี มาแลวไมนอยกวา 
      5  ปบริบูรณ  ขอ  บ.ช. 
3.  ได  บ.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  จ.ม. 

7 รอยโท  เรือโท  เรืออากาศโท 
 

จ.ม. -  

8 รอยเอก  เรือเอก  เรืออากาศเอก 
 

จ.ช. -  

9 พันตรี  นาวาตรี  นาวาอากาศตร ี
 

ต.ม. -  

10 พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท 
 

ต.ช. -  

11 พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 
 

ท.ม. -  

12 พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ 

ท.ช. -  

1.  ตองมีระยะเวลา 
     รับราชการติดตอกัน 
     มาแลวไมนอยกวา 
    5  ปบริบูรณ 
    นับต้ังแตวันเริ่ม 
    เขารับราชการ 
    จนถึงวันกอนวัน 
    พระราชพิธีเฉลิม 
    พระชนมพรรษา 
     ของปท่ีจะขอ 
 พระราชทาน 
 ไมนอยกวา  60  วัน 
2.  ผูสาํเร็จการศึกษา 
     จากโรงเรียนทหาร 
     ใหนับเวลาราชการ 
      ต้ังแตวันขึ้นทะเบียน 
      ทหารกองประจําการ 
     ในระหวางที่กําลัง 
      ศึกษาอยูในโรงเรียน 
3.  เกณฑการขอ 
     พระราชทานที ่
     กําหนดไวตามช้ันยศ 
     ใหรวมถึงวาที่ยศ 
     นั้น  ๆ  ดวย 
4.  ลําดับ  6  ซึ่ง 
     กําหนดระยะเวลา 
     เลื่อนช้ันตรา  5  ป  
     หมายถึงตอง 
     ดํารงช้ันยศนั้น  ๆ   
     รวมเปนเวลา 
     ไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  กอนวัน 
      พระราชพิธีเฉลิม 
      พระชนมพรรษา 
      ของปท่ีจะขอ 
      พระราชทาน 
      ไมนอยกวา  60  วัน 



 - 2 -
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ
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พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ 
 

ท.ช. 
 

ป.ม. 
 

1.  ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
      5  ปบริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
3.  ใหขอไดในปกอนปท่ีเกษียณอาย ุ
     ราชการหรือในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
      เทานั้น 

14 พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ 
-  เงินเดือนขั้นตนของพลตรี 
    พลเรือตรี  พลอากาศตร ี

ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
3.  ไดรับเงินเดือนขั้นตนของพลตรี 
      พลเรือตรี  พลอากาศตรี  มาแลว 
     ไมนอยกวา  5  ป 

15 
 

พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ 
-  เงินเดือนขั้นตนของพลตรี 
   พลเรือตรี  พลอากาศตรี 
-  ดํารงตําแหนงรอง,  เสนาธิการ, 
   รองเสนาธิการ  ของหนวยงานที่มี 
    ผูบังคับบัญชาต้ังแตช้ันยศ  พลตรี 
   พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ข้ึนไป  หรือ 
-  ดํารงตําแหนงผูบังคับการกรม, 
    ผูบังคับการจังหวัดทหารบก, 
    ผูบังคับหมวดเรือ,  ผูบังคับกองบิน, 
   ราชองครักษประจํา,  ผูชวยทูตฝาย 
    ทหาร,  ผูชวยทูตฝายทหารบก 
   ผูชวยทูตฝายทหารเรือ,  ผูชวยทูตฝาย 
   ทหารอากาศ,  ตุลาการพระธรรมนูญ 
   ประจาํสํานักตุลาการทหาร,  ตุลาการ 
   พระธรรมนูญฝายศาลทหารสูงสุด, 
   ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะฝาย 
   ศาลทหารกลาง,  ตุลาการพระธรรมนูญ 
   รองหัวหนาศาลทหารกรุงเทพ,  อัยการ 
   ศาลทหารกรุงเทพ,  อัยการฝายอทุธรณ 
   และฏีกา  หรือ 
-  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง,   
   นายทหารฝายเสนาธิการ  หรือตําแหนง 
   ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นซึ่งเทียบเทาตําแหนง 
    ดังกลาว 
 

ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
     3  ป  บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
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เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

16 
 
 

พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี 
 

- 
 

ม.ว.ม. 
 

1.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
     บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
2.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
3.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
4.  ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น 
      อีก  1  ช้ันตรา  แตไมเกิน  ป.ช. 
      เวนกรณีลาออก 

-  ลําดับ  16  -  18 
   การขอกรณีปท่ี 
   เกษียณอายุราชการ 
   ตามขอ  4  ใหขอป 
   ติดตอกันได 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลโท  พลเรือโท  พลอากาศโท - ม.ป.ช. 1.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
2.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
3.  ได  ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 
4.  ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น 
      อีก  1  ช้ันตรา  แตไมเกิน  ม.ว.ม. 
      เวนกรณีลาออก 

18 พลเอก  พลเรือเอก  พลอากาศเอก 
 

 ม.ป.ช. 1.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
2.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
3.  ได  ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
     บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 
4.  ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอ 
     สูงขึ้นอีก  1  ช้ันตรา 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1. สิบตํารวจตรี ร.ง.ม. - 

2. สิบตํารวจโท ร.ง.ช. - 
3. สิบตํารวจเอก ร.ท.ม. - 

-ขอพระราชทานเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น 

4. จาสิบตํารวจ 
 

ร.ท.ช. บ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ร.ท.ช. 
2.  ได  ร.ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  บ.ม. 

5. - จาสิบตํารวจ 
 อัตราเงินเดือน 
 จาสิบตํารวจพเิศษ 
- ดาบตํารวจ 

ร.ท.ช. จ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ร.ท.ช. 
2.  ได  ร.ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5 ป 
      บริบูรณ  ขอ  บ.ม. 
3.  ได  บ.ม.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  บ.ช. 
4.  ได  บ.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  จ.ม. 
 

6. รอยตํารวจตรี บ.ม. จ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  บ.ม. 
2.  ดํารงตําแหนงรอยตํารวจตรีมาแลว 
     ไมนอยกวา  5  ปบริบูรณ  ขอ  บ.ช. 
3.  ได  บ.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  จ.ม. 

7. รอยตํารวจโท 
 

จ.ม. -  

8. รอยตํารวจเอก 
 

จ.ช. -  

9. พันตํารวจตรี 
 

ต.ม. -  

10. พันตํารวจโท 
 

ต.ช. -  

11. พันตํารวจเอก 
 

ท.ม. -  

1. ตองมีระยะเวลารับ 
 ราชการติดตอกัน 
 มาแลวไมนอยกวา 
 5  ปบริบูรณ 
 นับต้ังแตเขารับ 
 ราชการจนถึง 
 วันกอนวัน 
 พระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษา 
 ของปท่ีขอ
 พระราชทาน 
 ไมนอยกวา 
 60  วัน 
2. ผูสําเร็จการศึกษา 
 จากโรงเรียนตํารวจ 
 ใหนับเวลาราชการ 
 ต้ังแตวันเริ่มเขารับ 
 ราชการตํารวจ 
 ในระหวางที่กําลัง 
 ศึกษาอยูในโรงเรียน 
3. เกณฑการขอ 
 พระราชทานที่
 กําหนดไวตาม 
 ช้ันยศ  ใหรวมถึง 
 วาที่ยศนั้น ๆ   ดวย 
4. ลําดับ  6  ซึ่ง 
 กําหนดระยะเวลา 
 เลื่อนช้ันตรา  5  ป 
 หมายถึงตอง 
 ดํารงตําแหนงใน 



 - 2 -
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

12. พันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือน 
พันตํารวจเอกพิเศษ 

ท.ช. -   ระดับนั้น ๆ 
 รวมเปนเวลา 
 ไมนอยกวา  5  ป 
 บริบูรณ  กอนวัน 
 พระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษา 
 ของปท่ีจะขอ 
      พระราชทาน 
      ไมนอยกวา  60  วัน 

13. พันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
 

- 
 

ป.ม. 
 

1.  ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
      5  ปบริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
3.  ใหขอไดในปกอนปเกษียณอาย ุ
     ราชการหรือในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
      เทานั้น 

14. พันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
เงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี 

ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
3.  ไดรับเงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี 
      มาแลวไมนอยกวา  5  ป 

15. 
 

พันตํารวจเอก 
-  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
   เงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตร ี
-  ดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ 
 

ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3 ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
 

-  ลําดับ  16 – 18 
    การขอกรณีปท่ี 
    เกษียณอายุราชการ 
    ตามขอ 4  ใหขอ 
    ปติดกันได 

16. 
 
 

พลตํารวจตรี 
 

- 
 

ม.ว.ม. 
 

1.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
     บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
2.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
3.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
4.  ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น 
      อีก  1  ช้ันตรา  แตไมเกิน  ป.ช. 
      เวนกรณีลาออก 

 



 - 3 -
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลตํารวจโท - ม.ป.ช. 1.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบรูณ  ขอ  ป.ช. 
2.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
3.  ได  ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 
4.  ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น 
      อีก  1  ช้ันตรา  แตไมเกิน  ม.ว.ม. 
      เวนกรณีลาออก 

18. พลตํารวจเอก 
 

- ม.ป.ช 1.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
2.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
3. ได  ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
 บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 
4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น 
 อีก  1  ช้ันตรา 
 

 

 



 
บัญชี  14 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่องคการมหาชน 
พนักงานองคการของรัฐ  หรือพนักงานหนวยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน 

ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอืน่ ๆ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 หัวหนาแผนก บ.ม. จ.ม. 

2 ผูอํานวยการกอง 
หรือหัวหนากอง 

บ.ช. จ.ช. 

3 ผูชวยผูวาการ 
ผูชวยผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการฝาย  หรือ 
หัวหนาฝาย 

จ.ม. ต.ม. 

4 รองผูวาการ 
รองผูอํานวยการ  หรือ 
ผูดํารงตําแหนงรองผูบริหารสูงสุด 
 

จ.ช. ท.ช. 

5 ผูวาการ  ผูอาํนวยการ 
หรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุด 

ต.ม. ป.ม. 

1. เริ่มขอพระราชทานตาม 
 ตําแหนง 
2. การขอพระราชทาน 
 เลื่อนช้ันตรา  เวนระยะ 
 เวลาไมนอยกวา  5  ป 
 บริบูรณ  ตามลําดับถึง 
 เกณฑช้ันสูงสุดของ 
 ตําแหนง 
3. ลําดับ  5  ได  ท.ช.  3  ป  
 ขอ  ป.ม. 
 

1.  ตองปฏิบัติงานติดตอกันมา 
      เปนเวลาไมนอยกวา  8  ป 
      บริบูรณนับต้ังแตวันเริ่มจาง 
      จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
      เฉลิมพระชนมพรรษาของป 
      ท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 
      60  วัน 
2.  จะตองดํารงตําแหนงหัวหนา 
     แผนกหรือตําแหนงเทียบเทา 
     ซึ่งเปนตําแหนงบังคับบัญชา 
     หรือผูปกครองขึ้นไป 
3.  หัวหนาแผนกเริ่มของพระราชทาน 
     ตองดํารงตําแหนงมาแลว 
     ไมนอยกวา  5  ปบริบูรณ 
 

 



 
บัญชี  25 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการการเลือกต้ัง 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1. ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป 

2. กรรมการการเลือกต้ัง 
 
 

ป.ม. ม.ป.ช. 1.  ป.ม.  -  ป.ช.  ปติดกัน 
2.  ป.ช.  -  ม.ป.ช.  ปเวนป 

3. ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

4. กรรมการการเลือกต้ัง 
ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

5. หัวหนาคณะที่ปรึกษาประธาน 
กรรมการการเลือกต้ัง 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

6. ท่ีปรึกษากรรมการการเลือกต้ัง ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

1.  ลําดับ  1  - 2  ตองมีระยะเวลา 
      การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
      ไมนอยกวา  90  วันนับต้ังแต 
      วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
      กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
      พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ 
      พระราชทาน 
2.  ลําดับ  3 – 4 ตองมีระยะเวลา 
     การดํารงตําแหนงติดตอ 
     กันมาแลวไมนอยกวา 
     2  ปบริบูรณ  นับต้ังแตวัน 
     ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
     กอนวนัพระราชพิธีเฉลิม 
     พระชนมพรรษาของป 
      ท่ีจะขอพระราชทาน 
      ไมนอยกวา  60  วัน 
3.  ลําดับ  5 – 6  ตองมีระยะเวลา 
     การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
     ไมนอยกวา  120  วัน 
      นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง 
      จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
      เฉลิมพระชนมพรรษา 
      ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
4.  ลําดับ  5 – 6  กรณีมีผูดํารง 
      ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา 
      คัดเลือกผูมีผลงานดีเดนเพียง 
      ตําแหนงละ  1  คน  เทานัน้ 

 



 
บัญชี  26 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 ประธานกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป 

2 กรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ 

ป.ม. ม.ป.ช. 1.  ป.ม.  -  ป.ช.  ปติดกัน 
2.  ป.ช.  -  ม.ป.ช.  ปเวนป 

3 ท่ีปรึกษาประธานกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ท.ม. ป.ม. ปเวนป 

4 เลขานุการประธานกรรมการ 
ปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

5 เลขานุการกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

1.  ลําดับ  1  - 2  ตองมีระยะเวลา 
      การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
      ไมนอยกวา  90  วัน 
      นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง 
      จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
      เฉลิมพระชนมพรรษา 
      ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
2.  ลําดับ  3 – 5 ตองมีระยะ 
     เวลาการดํารงตําแหนง 
     ติดตอกันไมนอยกวา 120 วัน 
     นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง 
     จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
     เฉลิมพระชนมพรรษา 
     ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
3.  ลําดับ  3 – 5  กรณีมีผูดํารง 
     ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา 
     คัดเลือกผูมีผลงานดีเดนเพียง 
     ตําแหนงละ  1  คน  เทานั้น 
4.  ลําดับ 3 การเริ่มตนขอช้ัน 
     สายสะพายจะตองดํารง 
     ตําแหนงที่ปรึกษามาแลว 
     ครบ  1  ป  (12  เดือน) 
    ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
 

 



 
บัญชี  27 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ม.ว.ม.. ม.ป.ช. ทุกป 

2 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ป.ม. ม.ป.ช. 1.  ป.ม.  -  ป.ช.  ปติดกัน 
2.  ป.ช.  -  ม.ป.ช.  ปเวนป 
 

3 เลขานุการประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

4 เลขานุการกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

     

1.  ลําดับ  1  - 2  ตองมีระยะ 
     เวลาการดํารงตําแหนง 
     ติดตอกันไมนอยกวา  90  วัน 
      นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง 
      จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
      เฉลิมพระชนมพรรษา 
      ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
2.  ลําดับ  3 – 4  ตองมีระยะ 
     เวลาการดํารงตําแหนง 
     ติดตอกันไมนอยกวา 120 วัน 
     นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง 
     จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
     เฉลิมพระชนมพรรษา 
     ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
3.  ลําดับ  3 – 4  กรณีมี 
     ผูดํารงตําแหนงหลายคน 
    ใหพิจารณาคัดเลือกผูมีผลงาน 
     ดีเดนเพียงตําแหนงละ  1  คน 
     เทานัน้ 
 

 



 
บัญชี  28 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลาการเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

1 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. – ป.ช.  ปติดกัน 
2. ป.ช. – ม.ป.ช.  ปเวนป 

2 ที่ปรึกษาผูตรวจการแผนดิน 
ของรัฐสภา 
 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

3 เลขานุการผูตรวจการแผนดิน 
ของรัฐสภา 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

1. ลําดับ  1  ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอ 
 กันไมนอยกวา  90  วัน 
 นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง 
 จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษา 
 ของปที่จะขอพระราชทาน 
2. ลําดับ  2 – 3  ตองมี 
 ระยะเวลาการดํารง 
 ตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา  120  วัน 
 นับตั้งแตวันที่ดํารง 
 ตําแหนงจนถึงวันกอน 
 วันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของป 
 ที่จะขอพระราชทาน 
3. ลําดับ  2 – 3  กรณีมี 
 ผูดํารงตําแหนงหลายคน 
 ใหพิจารณาคัดเลือกผูมี 
 ผลงานดีเดนเพียง 
 ตําแหนงละ  1  คน 
 เทานั้น 

 



 
บัญชี  29 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกตุลาการศาลปกครอง 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลาการเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

1 ประธานศาลปกครองสูงสุด ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป 

2 รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ปเวนป 

3 ตุลาการหัวหนาคณะ 
ศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

ป.ม. ม.ป.ช. ปเวนป 

4 อธิบดีศาลปกครองชั้นตน 
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน 

ท.ช. ม.ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2. ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
 3  ปบริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
3. ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา 
 3  ปบริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
4. ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
 3  ปบริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
5. ได  ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา 
 3  ปบริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 

5 ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง
ช้ันตน 
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตน 

ท.ม. ม.ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน  ท.ม. 
2. ได  ท.ม.  มาแลวไมนอยกวา 
 3  ปบริบูรณ  ขอ  ท.ช. 
3. ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
 3  ปบริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
4. ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา 
 3  ปบริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
5. ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
 3  ปบริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
6. ได  ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา 
 3  ปบริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 

1. ลําดับ  1 – 3  ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของป 
 ที่จะขอพระราชทาน 
2. ลําดับ  4 – 5  ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอ 
 กันมาแลวไมนอยกวา 
 5 ป บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่ม 
 ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษา 
 ของปที่จะขอพระราชทาน 
 ไมนอยกวา  60  วัน 
3. ลําดับ 4 – 5 การนับระยะเวลา 
 ปฏิบัติงานสําหรับตุลาการ 
 ศาลปกครองชั้นตนใหนับ 
 ระยะเวลาที่เคยเปนขาราชการ 
 หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 หรือพนักงานองคการของรฐั 
 มารวมกับระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 ในตําแหนงตุลาการ 
 ศาลปกครองชั้นตนเปนเวลา 
 ไมนอยกวา  1  ป  (12  เดือน) 
 ของปที่จะขอพระราชทาน 
 
 
 

 



 

บัญชี  30 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 

และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

1 ประธานกรรมการกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศนแหงชาติ 
ประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม.  -  ม.ว.ม.  ปเวนป 
2. ม.ว.ม.  3  ป  ขอ  ม.ป.ช. 

2 กรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ 
กรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ 

ท.ช. ม.ว.ม. 1. ท.ช.  -  ป.ช.  ปเวนป 
2. ป.ช.  3  ป  ขอ  ม.ว.ม. 

3 ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศนแหงชาติ 
ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

4 เลขานุการประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ 
เลขานุการประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

5 เลขานุการกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
เลขานุการกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

- ลําดับ  1-2  ตองมีระยะเวลา
 ดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา  90  วัน นับต้ังแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
 พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ
 พระราชทาน 
 
- ลําดับ 3 - 4  ตองมีระยะเวลา
 ดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 120 วัน นับต้ังแต
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ
 พระราชทาน 
 
- ลําดับ 3 - 4 กรณีมีผูดํารง
 ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา
 คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
 เพียงตําแหนงละ 1 คน 
 เทานั้น 

 



 

บัญชี  31 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

1 ประธานสภาที่ปรึกษา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ท.ช. ป.ช. ปเวนป  

2 รองประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ท.ม. ป.ม. ปเวนป 

3 สมาชิกสภาที่ปรึกษา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ต.ช. ป.ม. ปเวนป 

- ลําดับ 1 - 3 ตองมีระยะเวลา
 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึง 
 วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
 พระชนมพรรษาของป 
 ที่จะขอพระราชทาน 

 

 

 

 



 

 

บัญชี  32 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานบริการ 
-  กลุมงานเทคนิค 

บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช. 
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม. 
4. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 

2 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานบริหารทั่วไป 

บ.ช. ต.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
2. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม. 
3. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 
4. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 

3 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

จ.ม. ต.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
2. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 
3. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 
4. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 

4 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

จ.ช. ท.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช. 
2. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 
3. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 
4. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม. 

5 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับทั่วไป 

ต.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 
3. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม. 

1. ลําดับ 1 – 4 ตองปฏิบัติงาน 
 ติดตอกันมา เปนระยะเวลา 
 ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 
 นบัต้ังแตวันเริ่มจาง จนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ 
 พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 
2. ลําดับ 5 – 7 ตองปฏิบัติงาน 
 ติดตอกันมา เปนระยะเวลา 
 ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 
 นับต้ังแตวันเริ่มจาง จนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ 
 พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 
3. ตองเปนพนักงานราชการ 
 ตามสัญญาจางของสวนราชการ 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
4. ตองเปนพนักงานราชการที่มีช่ือและ 
 ลักษณะงานเปนพนักงานที่เทียบเทา 
 กับลูกจางประจําหมวดฝมือข้ึนไป 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

4. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 

6 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม. 
3. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 
4. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

7 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับสากล 

ท.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 
2. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 
3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 
4. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

 
 
 

 



 

 

บัญชี  33 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการการเลือกตั้ง 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลาการเลือ่นชั้นตรา หมายเหตุ 

1 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา
 ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. – ป.ช. ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป 

2 กรรมการการเลือกตั้ง ต.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา
 ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ท.ช. – ป.ม. ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. – ป.ช. เวน 2 ป 

- ลําดับ 1 – 2 ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
 พระราชทาน 
 

 



 

 

บัญชี  34 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 ประธานกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา
 ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. – ป.ช. ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป 

2 กรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ 

ต.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา
 ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ท.ช. – ป.ม.  ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน
 ป.ม. – ป.ช.  เวน 2 ป 

- ลําดับ 1 – 2 ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับต้ังแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ
 พระราชทาน 
 

 
 
 



 
บัญชี  35 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา หมายเหตุ 

1 ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน  ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา 
 ไดทุกป  ตามลําดับถึง  ป.ม. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. – ป.ช.  ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ช.  – ม.ว.ม.  เวน  2  ป 

2 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ต.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน  ต.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา 
 ไดทุกป  ตามลําดับถึง  ท.ช. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ท.ช. – ป.ม.  ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. – ป.ช.  เวน  2  ป 

- ลําดับ 1 – 2  ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับต้ังแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนพรรษาของปท่ีจะขอ
 พระราชทาน 

 
 



 
บัญชี  36 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

1 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ต.ช. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน  ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา 
 ไดทุกป  ตามลําดับถึง  ท.ช. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ท.ช. – ป.ม.  ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. - ป.ช.  เวน  2  ป 

- ตองมีระยะเวลาการ 
 ดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปที่จะขอ 
 พระราชทาน 
 

 



 
บัญชี  37 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสตุลาการศาลปกครอง 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา หมายเหตุ 

1 ประธานศาลปกครองสูงสุด ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ัน 
 ตราไดทุกป ตามลําดับถึง 
 ป.ม. 
3. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ป.ม. - ป.ช.  
 ปเวนป  
4. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ป.ช. - ม.ว.ม.  
 เวน  2  ป  

2 รองประธานศาลปกครองสูงสุด ต.ช. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ัน 
 ตราไดทุกป ตามลําดับถึง 
 ท.ช. 
3. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ท.ช. - ป.ม.  
 ปเวนป  
4. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ป.ม. - ป.ช. 
 เวน  2  ป  

1.  ลําดับ  1-3  ตองมี
 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
 ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน  
 นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง
 จนถึงวันกอนวัน พระราชพิธี
 เฉลิมพระชนมพรรษาของป 
 ท่ีจะขอพระราชทาน 
2. ลําดับที่ 4 - 5 ตองมีระยะ 
 เวลาการดํารงตําแหนง 
 ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 
 5 ป บริบูรณ นับต้ังแต 
 วันเริ่มดํารงตําแหนงจนถึง
 วันกอนวันพระราชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษาของป 
 ท่ีจะขอพระราชทาน 
 ไมนอยกวา 60 วัน 
3. ลําดับ 4 - 5 การนับระยะเวลา 
 ปฏิบัติงานสําหรับตุลาการ 
 ศาลปกครองช้ันตนใหนับ 
 ระยะเวลาที่เคยเปน 

3. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ต.ม. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ัน 
 ตราไดทุกป ตามลําดับถึง 
 ท.ช. 
3. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ท.ช. - ป.ม.  
 ปเวนป  
 

 ขาราชการ หรือพนักงาน 
 รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
 องคการของรัฐมารวมกับ 
 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 ในตําแหนงตุลาการศาล 
 ปกครองช้ันตนเปนเวลา 
 ไมนอยกวา 1 ป  (12 เดือน) 
 ของปท่ีจะพระราชทาน 

4 อธิบดีศาลปกครองช้ันตน จ.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ัน 
 ตราไดปเวนป ตามลําดับ
 ถึง ท.ม. 
3. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ท.ม.  ข้ึนไป 
 ตองเวน 2 ป ตามลําดับ
 ถึง ท.ช. 

 

5. รองอธิบดีผูพิพากษา 
ศาลปกครองช้ันตน  

จ.ม. ท.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ัน 
 ตราไดปเวนป ตามลําดับ
 ถึง ท.ม. 

 

 
 



 
 

บัญชี  38 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศนแหงชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา หมายเหตุ 

1 ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ 
ประธานกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ 

ต.ม. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา 
 ไดปเวนป ตามลําดับถึง ป.ม. 

2 กรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ
กรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ 

จ.ช. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา 
 ไดปเวนป  ตามลําดับถึง ท.ช. 

- ลําดับ 1 -2 ตอง 
 มีระยะเวลาการดํารง
 ตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับต้ังแต
 วันที่ดํารงตําแหนง
 จนถงึวันกอนวันพระราชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษา 
 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

 
 
 
 
 
 



1.1 สายงานดานพ้ืนฐานทั่วไปและสถานที่

1101 พนักงานท่ัวไป บ 1-2/หน.

1102 คนสวน บ 1-2/หน.

1103 พนักงานสถานที่ บ 1-2

1104 แมบาน บ 1-2

1105 พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1-2/หน.

1106 ผูดูแลหมวดสถานที่ บ 2 หน.

1107 ผูดูแลหมวดนอกโรงงาน บ 2 หน.

1108 ผูดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร บ 1-2

1109 ผูรักษาราชอุทยาน บ 1-2 /หน.

1110 พนักงานประจําพิพิธภัณฑ บ 1-2 /หน.

1111 พนักงานดูแลโบราณสถาน บ 1-2

1112 นายประตูกษาปณ บ 1-2

1113 พนักงานประจําตึก บ 1-2

1114 พนักงานเปล บ 1-2

1115 พนักงานซักฟอก บ 1-2

1116 บริกร บ 1-2/หน.

1117 พนักงานบริการ บ 1-2/หน.

1118 พนักงานรับรอง บ 1-2/หน.

1119 พนักงานรับโทรศัพท บ 1-2

1.2 สายงานดานการเกษตร

1201 พนักงานเกษตรพื้นฐาน บ 1-2

1202 พนักงานปราบศัตรูพืช บ 1-2

1203 พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1-2/หน.

1204 พนักงานรีดนมโค บ 1-2

การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการ

1. กลุมงานบริการพื้นฐาน
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1205 พนักงานเล้ียงผึ้งและไหม บ 1-2

1206 พนักงานเล้ียงสัตว บ 1-2

1207 พนักงานชลประทาน บ 1-2

1.3 สายงานดานงานเรือ

1301 กะลาสี บ 1-2/หน.

1302 สรั่งปากเรือ บ 1-2

1303 พนักงานเรือกล บ 1-2

1304 พนักงานเรือยนต บ 1-2

1305 พนักงานเรือตรวจ บ 1-2

1.4 สายงานดานการเขียน การพิมพ และเอกสารขอมูล

1401 พนักงานเขียนโฉนด บ 1-2

1402 พนักงานเขียนใบอนุญาต บ 1-2

1403 พนักงานลิขิต บ 1-2

1404 พนักงานตรวจปรูฟ บ 1-2

1405 พนักงานโรงพิมพ บ 1-2/หน.

1406 ผูชวยพนักงานแยกสี บ 1-2

1407 พนักงานแทนพิมพและตัดกระดาษ บ 1-2

1408 พนักงานเขาเลม บ 1-2

1409 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1-2/หน.

1410 พนักงานเก็บเอกสาร บ 1-2

1411 พนักงานซอมเอกสาร บ 1-2

1412 พนักงานจัดเก็บแผนที่ บ 1-2

1413 พนักงานบริการส่ืออุปกรณการสอน บ 1-2

1414 พนักงานเดินหมาย บ 1-2
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1.5 สายงานอื่น

1501 พนักงานจัดรถเขาชั่ง บ 1-2

1502 พนักงานบัตรยานพาหนะ บ 1-2

1503 พนักงานจําหนายบัตร บ 1-2

1504 พนักงานเก็บเงิน บ 1-2

1505 พนักงานโสตทัศนศึกษา บ 1-2

1506 พนักงานบันทึกเสียง บ 1-2

1507 พนักงานวัดระดับน้ํา บ 1-2/หน.

1508 พนักงานประตูน้ํา บ 1-2

1509 พนักงานผลิตน้ําประปา บ 1-2

1510 พนักงานกล่ันน้ํา บ 1-2

1511 ควาญชาง บ 1-2/หน.

2.1 สายงานดานการเงิน ธุรการและการพิมพ

2101 พนักงานการเงินและบัญชี ส 1-4/หน.

2102 พนักงานวิเคราะหราคางาน ส 1-4/หน.

2103 พนักงานการภาษี ส 1-2

2104 พนักงานตรวจสอบและเรงรัดภาษี ส 1-2

2105 พนักงานขาย ส 1-2

2106 พนักงานพัสดุ ส 1-4/หน.

2107 พนักงานแสตมป ส 1-3

2108 พนักงานธุรการ ส 1-4/หน.

2109 พนักงานธุรการการบิน ส 1-2

2110 พนักงานออกของ ส 1-2

2111 พนักงานพิมพแบบ ส 1-3/หน.

2112 พนักงานพิมพออฟเซท ส 1-3

2113 พนักงานพิมพ ส 1-4

2. กลุมงานสนับสนุน
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2.2 สายงานดานขอมูล สถิติ วิจัยและการศึกษา

2201 พนักงานรหัส ส 1-2

2202 พนักงานจัดทําขอมูลประมวลผล ส 1-3/หน.

2203 พนักงานประเมินผล ส 1-2

2204 พนักงานสถิติ ส 1-4

2205 พนักงานทะเบียนตําบล ส 1-2

2206 พนักงานสํารวจ ส 1-4/หน.

2207 พนักงานสมุทรศาสตร ส 1-2

2208 พนักงานวิจัย ส 1-2

2209 พนักงานการศึกษา ส 1-3

2210 พนักงานหองสมุด ส 1-3

2.3 สายงานดานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ การสอน และการแสดง

2301 พนักงานส่ือสาร ส 1-2

2302 พนักงานวิทยุ ส 1-2

2303 พนักงานกระจายเสียงภาษาทองถิ่น ส 1-2

2304 พนักงานกระจายเสียงภาษาตางประเทศ ส 1-2

2305 พนักงานหนังสือพิมพจีน ส 1-2

2306 พนักงานฉายภาพยนตร ส 1-2

2307 พนักงานขยายเสียง ส 1-2

2308 พนักงานนําชม ส 1-2/หน.

2309 พนักงานแปล ส 1-2

2310 พนักงานแปลอักษรโบราณ ส 1-2

2311 ลามภาษาตางประเทศ ส 1-2

2312 ลามภาษาจีน ส 1-2

2313 ครูสอนดนตรี ส 1-2

2314 ครูสอนศิลปพื้นเมือง ส 1-2

2315 ครูสอนภาษาจีน ส 1-2

2316 ครูสอนชาวเขา ส 1-2

2317 ครูพี่เล้ียง ส 1-2

2318 พี่เล้ียง ส 1-2

2319 ครูสอนศาสนาอิสลาม ส 1-2
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2320 ผูชํานาญการอิสลาม ส 1-2

2321 นักรอง ส 1-2

2322 นักดนตรี ส 1-2

2323 นาฏศิลปน ส 1-2

2.4 สายงานดานการสาธารณสุข

2401 พนักงานชวยการพยาบาล ส 1-2

2402 พนักงานผูชวยเหลือแพทยและพยาบาล ส 1-2

2403 พนักงานชวยเหลือคนไข ส 1-2

2404 ผูชวยพยาบาล ส 1-4

2405 พยาบาล ส 1-4

2406 ผูชวยทันตแพทย ส 1-4

2407 ผูชวยเภสัชกร ส 1-4

2408 พนักงานเภสัชกรรม ส 1-2

2409 พนักงานหองยา ส 1-2

2410 ผูชวยพนักงานสุขศึกษา ส 1-2

2411 ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส 1-2

2412 ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข ส 1-2

2413 พนักงานเอ็กซเรย ส 1-2

2414 พนักงานจุลทัศนกร ส 1-2

2415 พนักงานหองเฝอก ส 1-2

2416 พนักงานหองผาตัด ส 1-2

2417 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ส 1-2

2418 พนักงานผาและรักษาศพ ส 1-2

2419 พนักงานประจําหอง ส 1-2

2420 พนักงานหอผูปวย ส 1-2

2421 พนักงานบัตรรายงานโรค ส 1-2

2422 พนักงานสุขภาพชุมชน ส 1-2

2423 พนักงานเย่ียมบาน ส 1-2/หน.

2424 พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค ส 1-2

2425 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค ส 1-2

2426 พนักงานปราบแมลง ส 1-2

2427 พนักงานระบาดวิทยา ส 1-2
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2428 พนักงานบําบัดโรคเรื้อน ส 1-2

2429 ผูชวยนักกายภาพบําบัด ส 1-2

2430 พนักงานกายภาพบําบัด ส 1-2

2431 พนักงานอาชีวบําบัด ส 1-2

2432 พนักงานเวชศาสตรการบิน ส 1-2

2.5 สายงานดานการเกษตร ทรัพยากร วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม

2501 พนักงานตรวจจําแนกพันธุยาง ส 1-2

2502 พนักงานตรวจสอบขาว ส 1-3

2503 พนักงานทดลองเกษตร ส 1-2

2504 พนักงานเคหะกิจเกษตร ส 1-3

2505 พนักงานการเกษตร ส 1-4 /หน.

2506 พนักงานการประมง ส 1-2

2507 พนักงานสงน้ํา บ 1-2

2508 ผูชวยพนักงานผลิตทดลอง ส 1-2

2509 พนักงานผลิตทดลอง ส 1-2

2510 พนักงานประจําหองทดลอง ส 1-2

2511 พนักงานหองปฏิบัติการ ส 1-4

2512 พนักงานปฏิบัติการทดลอง ส 1-2

2513 พนักงานวิทยาศาสตร ส 1-2

2514 พนักงานตรวจสอบรองน้ํา ส 1-2/หน.

2515 พนักงานอุทกวิทยา ส 1-2

2516 พนักงานทดสอบดิน ส 1-2

2517 พนักงานเรือนรุกขรังสี ส 1-2

2518 พนักงานสวนปา ส 1-2

2519 พนักงานพิทักษปา ส 1-2

2520 พนักงานสงเสริมพลังงาน ส 1-2

2521 พนักงานพัฒนาพลังงาน ส 1-2

2522 นักพัฒนาพลังงาน ส 1-2

2523 พนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม ส 1-3

2524 นักเทคนิคอุตสาหกรรม ส 1-3
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2.6 สายงานดานงานเรือ

2601 ผูชวยสหโภชน ส 1-2

2602 สหโภชน ส 1-2

2603 สรั่งเรือ ส 1-4

2604 นายทายเรือ ส 1-3

2605 นายทายเรือกลชายทะเล ส 1-4

2606 นายทายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส 1-3

2607 นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส 1-4

2608 พนักงานอูเรือ ส 1-2

2.7 สายงานเฉพาะในพระราชฐาน

2701 พนักงานประกอบเครื่องเสวย ส 1-2

2702 พนักงานเชิญเครื่องเสวย ส 1-2

2703 เจาหนาท่ีราชูปโภค ส 1-2

2704 พนักงานพระภูษา ส 1-2

2705 พนักงานชาวที่ ส 1-2

2706 เจาหนาท่ีพระราชพิธี ส 1-2

2707 พราหมณ ส 1-2 /หน.

2708 มหาดเล็ก ส 1-2

2709 เจาหนาท่ีตํารวจวัง ส 1-2

2.8 สายงานดานการปองกัน ปราบปราม และความปลอดภัย

2801 พนักงานปราบปรามทางน้ํา ส 1-2

2802 พนักงานควบคุม ส 1-2/หน.

2803 พนักงานพินิจ ส 1-2

2804 พนักงานอาณาบาล ส 1-3

2805 พนักงานสืบราชการลับ ส 1-2

2806 พนักงานดับเพลิง ส 1-2

2807 พนักงานกูภัย ส 1-2

2808 พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ส 1-2
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2.9 สายงานอื่น

2901 พนักงานการเมือง ส 1-2

2902 พนักงานเหรียญกษาปณ ส 1-2/หน.

2903 พนักงานพัฒนาชนบท ส 1-2

2904 พนักงานบริการน้ํามันหลอล่ืน ส 1-2/หน.

2905 พนักงานจัดหาท่ีดิน ส 1-4/หน.

2906 ผูชวยพนักงานท่ีราชพัสดุ ส 1-2

2907 พนักงานขุดแตงโบราณสถาน ส 1-2

2908 พนักงานดูแลผูรับการสงเคราะห ส 1-2

2909 พอบาน-แมบาน ส 1-2

2910 พนักงานจัดการสโมสร ส 1-2

2911 พนักงานจัดการหอพัก ส 1-2

2912 ผูดูแลสนามบิน ส 1-2

2913 พนักงานขับรถยนต ส 1-2/หน.

2914 พนักงานขับรถโดยสาร ส 1-2

2915 พนักงานประกอบอาหาร ส 1-2/หน.

2916 พนักงานพิธีสงฆ ส 1-2

3.1 สายงานดานแบบและแผนที่

3101 ชางเขียน ช 1-4

3102 ชางเขียนแบบ ช 1-3

3103 ผูชวยชางเขียนแผนที่ ช 1-2

3104 ชางเขียนแผนที่ ช 1-2/หน.

3105
ชางเขียนแผนที่ดวยเครื่องเขียนแผนที่ภาพถายทาง

อากาศ
ช 1-2

3106 ชางพิมพแผนท่ี ช 1-2

3107 พนักงานคัดลอกแบบ ช 1-2

3. กลุมงานชาง
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3.2 สายงานดานไฟฟา สื่อสาร และอิเลคทรอนิคส 

3201 ชางไฟฟา ช 1-4

3202 ชางอิเลคทรอนิคส ช 1-2

3203 ชางไฟฟาและอิเลคทรอนิคส ช 1-2

3204 ชางมาตรวัดไฟฟา ช 1-2/หน.

3205 ชางสายไฟฟา ช 1-2

3206 ชางส่ือสาร ช 1-4

3207 ชางวิทยุ ช 1-3

3208 พนักงานวิทยุและทัศนสัญญาณ ช 1-2

3.3 สายงานดานการกอสราง เครื่องยนต เครื่องกล และโลหะกรรม

3301 ชางสํารวจ ช 1-4/หน.

3302 ชางรังวัด ช 1-2

3303 ชางกอสราง ช 1-4/หน.

3304 ผูชวยชางไม ช 1-2

3305 ชางไม ช 1-4

3306 ชางปูน ช 1-4

3307 ชางฝมือสนาม ช 1-4

3308 ชางสี ช 1-4

3309 ชางเคาะพนสี ช 1-2

3310 ชางผลิตภัณฑซีเมนต ช 1-2

3311 ชางตกแตงสถานท่ี ช 1-2

3312 ผูดูแลชางกอสรางและตกแตง ช 4/หน.

3313 พนักงานบํารุงทาง ช 1-2

3314 ชางเครื่องมือกล ช 1-4/หน.

3315 ชางเครื่องจักรกล ช 1-4/หน.

3316 พนักงานเครื่องจักรกล ช 1-3

3317 พนักงานคุมเครื่องยนตและจักรกล ช 1-2

3318 ชางเครื่องยนต ช 1-4/หน.

3319 ลูกมือชางเครื่องบิน ช 1-2

3320 ชางกลึง ช 1-3

3321 ชางเชื่อม ช 1-4
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3322 ชางฝมือโรงงาน ช 1-4/หน.

3323 ชางกลโรงงาน ช 1-4

3324 ชางเหล็ก ช 1-3

3325 ชางหลอ ช 1-3/หน.

3326 ชางฝมือโลหะ ช 1-3

3327 ชางชุบเคลือบผิวทางเคมี ช 1-2

3328 ชางทํารูปลอยตัว ช 1-3/หน.

3329 ชางทําตัวเหรียญกษาปณ ช 1-3/หน.

3330 ชางตีตราเหรียญกษาปณ ช 1-3/หน.

3331 ชางทําเครื่องมือ ช 1-3/หน.

3332 ชางปรับซอมเครื่องมือสํารวจ ช 1-4

3333 ชางซอมบํารุง ช 1-4

3.4 สายงานดานการตอเรือและเครื่องเรือ

3401 ผูชวยชางไมขยายแบบ ช 1-2

3402 ชางไมขยายแบบ ช 1-2

3403 ผูชวยชางตอเรือเหล็ก ช 1-2

3404 ชางตอเรือเหล็ก ช 1-2/หน.

3405 ผูชวยผูเชี่ยวชาญการตอเรือเหล็ก ช 1-2

3406 ชางเครื่องเรือ ช 1-3

3407 ชางเครื่องเรือกลลําน้ํา ช 1-2

3408 ชางเครื่องเรือกลชายทะเล ช 1-4

3409 ชางเครื่องเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ช 1-2

3410 สรั่งชางกล ช 1-4

3411 พนักงานคานเรือ ช 1-2

3412 พนักงานขุด ช 1-2/หน.

3413 ผูชวยพนักงานควบคุมเรือขุด ช 1-2

3414 พนักงานควบคุมเรือขุด ช 1-2

3415 พนักงานทดลองอุปกรณเรือ ช 1-2
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3.5 สายงานดานขับเครื่องจักรกลและลอเลื่อน

3501 พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง ช 1-2

3502 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 1-2

3503 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 1-2

3504 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช 1-2

3505 พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา ช 1-2

3506 พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดหนัก ช 1-2

3.6 สายงานดานอุตสาหกรรม เหมืองแร และแหลงนํ้า

3601 ชางอุตสาหกรรม ช 1-2

3602 ชางเจาะระเบิด ช 1-2

3603 ชางเหมืองแร ช 1-2

3604 ชางแตงแร ช 1-2

3605 ชางเจาะตรวจลองแร ช 1-2

3606 พนักงานชวยเจาะทางธรณีวิทยา ช 1-2

3607 พนักงานชวยเจาะและระบายน้ํา ช 1-2

3608 ผูชวยชางเจาะ ช 1-2

3609 ชางเจาะสํารวจ ช 1-2/หน.

3610 ชางเจาะบอบาดาล ช 1-4/หน.

3611 ชางระบบน้ํา ช 1-2

3612 ชางตอทอ ช 1-2/หน.

3613 ชางประปา ช 1-3

3.7 สายงานดานศิลปวัตถุ หัตถกรรม และงานฝมือ

3701 ชางศิลป ช 1-3

3702 ชางวิจิตรศิลป ช 1-2

3703 ชางประณีตศิลป ช 1-4

3704 ชางซอมเอกสารและศิลปวัตถุ ช 1-2

3705 ผูชวยชางปน ช 1-2

3706 ชางปน ช 1-3

3707 ชางทําแบบเครื่องปนดินเผา ช 1-2

3708 ชางชุบเคลือบผิวทางเครื่องปนดินเผา ช 1-2
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3709 ชางเตาเผา ช 1-2

3710 ชางทําหีบดิน ช 1-2

3711 ชางทอง ช 1-3/หน.

3712 ผูชวยชางตนแบบส่ิงทอ ช 1-2

3713 ชางตนแบบส่ิงทอ ช 1-2/หน.

3714 ชางทดสอบสิ่งทอ ช 1-3

3715 ชางทอผา ช 1-2/หน.

3716 ชางเย็บสานทอและประดิษฐ ช 1-2/หน.

3717 ชางประดิษฐดอกไม ช 1-2

3718 ชางตัดเย็บผา ช 1-2

3719 ชางเย็บและตกแตง ช 1-2

3720 ชางพรม ช 1-2

3721 ชางถายภาพ ช 1-3

3722 ชางซอมสรางเครื่องโขน ช 1-2

3723 ชางเครื่องดนตรี ช 1-2

3724 ชางครุภัณฑ ช 1-3

3725 ชางเย็บหนัง ช 1-2

3726 ชางทําฟน ช 1-2

3727 ชางตัดผม ช 1-2

3728 พนักงานสตั๊ฟส ช 1-2

3.8 สายงานดานการสอนงานชาง

3801 ครูฝกอาชีพสงเคราะห ช 1-3

3802 ครูฝกฝมือแรงงาน ช 1-4

3803 ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ ช 1-2

3804 ผูสอนการตัดเย็บเส้ือผาอุตสาหกรรม ช 1-2

3805 ผูสอนงานชางไม ช 1-2

3806 ผูสอนงานแกะสลักไม ช 1-2

3807 ผูสอนงานประดิษฐดอกไมและผลิตภัณฑผา ช 1-2

3808 ผูสอนผลิตภัณฑหวายและไมไผ ช 1-2/หน.

3809 ผูสอนงานเครื่องปนดินเผา ช 1-2

3810 ผูสอนงานเครื่องเขิน เครื่องเงินและเครื่องถม ช 1-2

3811 ผูสอนงานเครื่องประดับและอัญมณี ช 1-2
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3812 ผูสอนงานเจียระไนพลอย ช 1-2

3813 ผูสอนการฟอกหนัง ช 1-2

3814 ผูสอนวิชาการทํารองเทา ช 1-2

3815 ผูสอนวิชาการพิมพ ช 1-2

3816 ผูสอนวิชาชางเครื่องยนต ช 1-2

3.9 สายงานอื่น

3901 ชางเครื่องระบบกําเนิดไอน้ําและน้ํารอน ช 1-2

3902 พนักงานเครื่องกําเนิดไฟฟา ช 1-2

3903 ชางซอมเครื่องทําความเย็น ช 1-2

3904 พนักงานเครื่องสูบน้ํา ช 1-2

3905 พนักงานเครื่องมือทุนแรงการเกษตร ช 1-2

3906 ชางยูนิตทันตกรรม ช 1-2

3907 ชางปรับซอมเครื่องครุภัณฑสํานักงาน ช 1-2

3908 พนักงานพิมพแบบเรียนแบรลล ช 1-2

3909 ชางเปาแกว ช 1-3

3910 ชางเครื่องชวยคนพิการ ช 1-3

3911 พนักงานเครื่องยก ช 1-2

3912 ผูชวยชางท่ัวไป ช 1-2

4.1 สายงานดานศิลปหัตถกรรมไทย

4101 นายชางประณีตศิลป ท 1

4.2 สายงานดานเครื่องกล

4201 ผูฝกการใชเครื่องมือกล ท 1

4202 ชางอิเลคทรอนิกสการบิน ท 1

4. กลุมงานเทคนิคพิเศษ
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4.3 สายงานดานการบิน

4301 ชางวิทยุการบิน ท 1

4302 ผูชวยชางเครื่องบิน ท 1

4303 ชางเครื่องบิน ท 2 /หน.

4304 นักบิน ท 3 /หน.

4305 หัวหนาหนวยการบิน ท 3

14



1. ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ในการยก แบก เคล่ือนยาย ส่ิงของ วัสดุ 
อุปกรณตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานใชแรงงาน ในการยก แบก เคล่ือนยาย ส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ
ตางๆ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไปที่ปฏิบัติงาน
ในบริเวณเดียวกัน ซ่ึงมีจํานวนตั้งแต 10 คนข้ึนไป 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาตนไม และไมดอก ไมประดับ  
ขยายพันธุไม ตกแตงดูแลรักษาสวน และสนามหญารอบๆ บริเวณอาคารสิ่ง
ปลูกสรางของทางราชการ
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาตนไม และไมดอก ไมประดับ 
ขยายพันธุไม ตกแตงดูแลรักษาสวน และสนามหญารอบๆ บริเวณอาคารสิ่ง
ปลูกสรางของทางราชการ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนสวนตั้งแต  5  คนข้ึนไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการเปด – ปดสํานักงาน  ทําความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานที่และทรัพยสินของทางราชการ  เดินหนังสือราชการในสํานักงานและ
นอกสถานที่  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเปด–ปดสํานักงาน  ทําความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานที่และทรัพยสินของทางราชการ  เดินหนังสือราชการในสํานักงานและ
นอกสถานที่ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทําความสะอาดภายในและภายนอก
สํานักงานรวมทั้งบริเวณส่ิงแวดลอมของสํานักงานใหสะอาดสวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย จัดทําทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใชหองประชุม 
จัดบริการอาหารวาง อาหารระหวางการประชุมชวยเหลือดูแลความเรียบรอย
ของระบบตางๆ เชน ระบบเคร่ืองเสียง ระบบไฟ เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน 
ประสาน รับ-สงหนังสือในงานที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. กลุมงานบริการพื้นฐาน

รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1101 พนักงานทั่วไป

1102 คนสวน

1103 พนักงานสถานที่

1104 แมบาน

1-1



รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทําความสะอาดภายในและภายนอก
สํานักงานรวมทั้งบริเวณส่ิงแวดลอมของสํานักงานใหสะอาดสวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย จัดทําทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใชหองประชุม 
จัดบริการอาหารวาง อาหารระหวางการประชุมชวยเหลือดูแลความเรียบรอย
ของระบบตางๆ เชน ระบบเคร่ืองเสียง ระบบไฟ เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน 
ประสาน รับ-สงหนังสือในงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเฝาสถานที่ราชการ  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของทาง
ราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณสถานที่ดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเฝาสถานที่ราชการ  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของทาง
ราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณสถานที่ดังกลาว ซ่ึงตองใช
ประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย  ซ่ึงมีจํานวนตั้งแต 10 คนข้ึนไป ซ่ึงปฏิบัติงานในบริเวณเดียวกัน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1106 ผูดูแลหมวดสถานที่

1. บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ คนสวน  
พนักงานทั่วไป  ตําแหนงหน่ึงหรือหลายตําแหนง ซ่ึงปฏิบัติงานในบริเวณ
เดียวกัน โดยมีจํานวนรวมกันต้ังแต  10  คนข้ึนไป    
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1107 ผูดูแลหมวดนอกโรงงาน

1.ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป พนักงานทําความสะอาด
และพนักงานรักษาความปลอดภัย
2.ตรวจสภาพแวดลอม เชน ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ใชแลว ของเสียอันตรายให
ถูกสุขลักษณะและอยูในสภาพเรียบรอย 
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป คนสวน ให
ดูแลสวนและทรัพยสินในบริเวณสวนใหอยูในสภาพเรียบรอย  สวยงาม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีหนาที่รับผิดชอบสูงในการควบคุม บังคับบัญชาพนักงาน
ทั่วไป คนสวน รวมทั้งดูแลสวนและทรัพยสินในบริเวณสวนใหอยูในสภาพ
เรียบรอย  สวยงาม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพื้นที่ สนามหญา ตนไม สวนไมดอก ไมใบ  ใน
เขตพระราชฐาน  ตัดตอ  ตอนตนไม  เพาะชํา  ปลูก  ตัดแตงใหเรียบรอย
สวยงาม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1108 ผูดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร

1105 พนักงานรักษาความปลอดภัย
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพื้นที่ สนามหญา ตนไม สวนไมดอก ไมใบ  ใน
เขตพระราชฐาน  ตัดตอ  ตอนตนไม  เพาะชํา  ปลูก  ตัดแตงใหเรียบรอย
สวยงาม ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรักษาราชอุทยาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการเฝา ดูแล ทําความสะอาดหอง และตูแสดงโบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตางๆ  ประจําหองหรือเขตที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ตลอดจนใหความสะดวกแกผูเขาชม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเฝา ดูแล ทําความสะอาดหอง และตูแสดงโบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตางๆ  ประจําหองหรือเขตที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ตลอดจนใหความสะดวกแกผูเขาชม โดยใช
ประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา  ควบคุมดูแล  รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประจําพิพิธภัณฑตามจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพของงาน  แตไมนอยกวา  
5  คน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการตรวจตราดูแลโบราณสถาน  เพื่อปองกันมิใหเสียหาย
หรือถูกทําลาย  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการตรวจตราดูแลโบราณสถาน  เพื่อปองกันมิใหถูกทําลาย 
ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมเวลามาและกลับของลูกจางในการปฏิบัติงาน  
ตรวจคนเจาหนาที่เขา – ออกโรงงาน  เพื่อปองกันการทุจริตลักลอบนํา
เหรียญกษาปณหรือส่ิงของมีคาของทางราชการออกนอกโรงงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมเวลามาและกลับของลูกจางในการปฏิบัติงาน  
ตรวจคนเจาหนาที่เขา – ออกโรงงาน  เพื่อปองกันการทุจริตลักลอบนํา
เหรียญกษาปณหรือส่ิงของมีคาของทางราชการออกนอกโรงงาน โดยตองใช
ประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษา  ทําความสะอาดของใช  ตลอดจนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชภายในตึก  และอํานวยความสะดวกติดตองานระหวางตึก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษา  ทําความสะอาดของใช  ตลอดจนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชภายในตึก  และอํานวยความสะดวกติดตองานระหวางตึก โดยใช
ประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1109 ผูรักษาราชอุทยาน

1110 พนักงานประจําพิพิธภัณฑ

1111 พนักงานดูแลโบราณสถาน

1112 นายประตูกษาปณ 

1113 พนักงานประจําตึก
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนยายคนไขดวยเปลหาม รถเข็นน่ัง รถเข็นนอน 
ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนยายคนไขดวยเปลหาม รถเข็นน่ัง รถเข็นนอน 
ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองใช
ประสบการณและความชํานาญในงาน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ซัก รีดผาตางๆ และวัสดุที่ใชแทนผาดวยมือหรือเครื่อง  ตลอดจนดูแล
รักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานโดยการใชเคร่ืองจักรซักฟอก  ตลอดจนบํารุงรักษา  และแกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักรดังกลาว ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการรับใช  ทําความสะอาด  เสริฟ  และจัดเตรียมการรับรอง
ตางๆ ในเรือ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการรับใช  ทําความสะอาด  เสริฟ  และจัดเตรียมการรับรอง
ตางๆ ในเรือ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา  ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบริกรตาม
จํานวนที่เหมาะสมกับสภาพงาน  แตตองไมนอยกวา  5  คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการบริการ ตอนรับ และรับรองแขกของหนวยงาน รวมทั้ง
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการบริการ ตอนรับ และรับรองแขกของหนวยงาน รวมทั้ง
บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยใชประสบการณและความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการจัด  ตกแตงสถานที่  และจัดเล้ียงอาหารทั้งในและนอก
สถานที่  จัดเคร่ืองใชและเคร่ืองดื่มรับรองแขกชาวตางประเทศในงานพิธี
ตางๆ จัดชอดอกไมหรือกระเชาดอกไมสําหรับแขกหรือบุคคลสําคัญชาว
ตางประเทศเนื่องในโอกาสตางๆ จัดซ้ือและลงบัญชีพัสดุ  เคร่ืองใชรับรอง  
ลงบัญชีคาอาหารเครื่องดื่ม  ตลอดจนการควบคุมพนักงานและอาหารที่ใช
สําหรับงานเล้ียงที่ส่ังมาจากภัตตาคารหรือโรงแรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1114 พนักงานเปล

1115 พนักงานซักฟอก 

1116 บริกร

1117 พนักงานบริการ
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1. ปฏิบัติงานในการจัด  ตกแตงสถานที่  และจัดเล้ียงอาหารทั้งในและนอก
สถานที่  จัดเคร่ืองใชและเคร่ืองดื่มรับรองแขกชาวตางประเทศในงานพิธี
ตางๆ จัดชอดอกไมหรือกระเชาดอกไมสําหรับแขกหรือบุคคลสําคัญชาว
ตางประเทศเนื่องในโอกาสตางๆ จัดซ้ือและลงบัญชีพัสดุ  เคร่ืองใชรับรอง  
ลงบัญชีคาอาหารเครื่องดื่ม  ตลอดจนการควบคุมพนักงานและอาหารที่ใช
สําหรับงานเล้ียงที่ส่ังมาจากภัตตาคารหรือโรงแรม ซ่ึงตองใชประสบการณ
และความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรับรอง  ซ่ึงมี
จํานวนรวมกันต้ังแต  10  คนข้ึนไป  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการตอสายประจําตูกลางโทรศัพทหรือตูสาขาภายในสถานที่
ราชการ  ใหบริการดานประชาสัมพันธ  ตลอดจนดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองโทรศัพท  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการตอสายประจําตูกลางโทรศัพทหรือตูสาขาภายในสถานที่
ราชการ  ใหบริการดานประชาสัมพันธ  ตลอดจนดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองโทรศัพท ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา ขยายพันธุพืช  เตรียมแปลง  
ทดลองปลูกพืช  ดูแลบํารุงรักษาพืชผล  เก็บผลผลิต  ตลอดจนดูแล
บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน  และ/หรือ
2.  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุสัตว  ดูแล
บํารุงรักษาสัตว  เก็บผลิตผลจากสัตว  ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช
ในการปฏิบัติงาน  และ
3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา ขยายพันธุพืช  เตรียมแปลง  
ทดลองปลูกพืช  ดูแลบํารุงรักษาพืชผล  เก็บผลผลิต  ตลอดจนดูแล
บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน 
และ/หรือ
2.  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุสัตว  ดูแล
บํารุงรักษาสัตว  เก็บผลิตผลจากสัตว  ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช
ในการปฏิบัติงานซึ่งตองใชประสบการณในงาน
3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1.  ปฏิบัติงานในการผสม  พน  หวานยาเพื่อปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ตลอดจนเก็บขอมูลในการทดลองยา  หรือการใชยาในการปราบศัตรูพืชและ
วัชพืชใหแกนักวิชาการเพื่อใชในการคนควา  ทดลอง
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1.  ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการผสม  พน  
หวานยาเพื่อปราบศัตรูพืชและวัชพืชตลอดจนเก็บขอมูลในการทดลองยา  
หรือการใชยาในการปราบศัตรูพืชและวัชพืชใหแกนักวิชาการเพื่อใชในการ
คนควา  ทดลอง
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1201 พนักงานเกษตรพื้นฐาน

1118 พนักงานรับรอง

1119 พนักงานรับโทรศัพท

1202 พนักงานปราบศัตรูพืช
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการทําความสะอาดบอเล้ียง ผสมอาหาร ใหอาหาร จับสัตว
นํ้า  บํารุงซอมแซมเครื่องมือจับสัตวนํ้า 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการทําความสะอาด
บอเล้ียง ผสมอาหาร ใหอาหาร จับสัตวนํ้า  บํารุงซอมแซมเครื่องมือจับสัตว
นํ้า 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประมงพื้นฐาน จํานวนไมนอยกวา  5  คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการรีดนมโคดวยมือหรือเครื่องรีด  ดูแลรักษาความสะอาด 
และใหอาหารสัตว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการรีดนมโคดวยมือ
หรือเครื่องรีด  ดูแลรักษาความสะอาด และใหอาหารสัตว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงผ้ึงและ/หรือไหมเพื่อการขยายพันธุ เก็บผลผลิต 
รวมทั้งดูแลและบํารุงรักษา  
2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการเลี้ยงผ้ึงและ/หรือ
ไหมเพื่อการขยายพันธุ เก็บผลผลิต รวมทั้งดูแลและบํารุงรักษา  
2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ ในการเล้ียงสัตว หรือ
สัตวทดลอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ ในการเปด-ปด ดูแล
รักษาคลองสงนํ้า อาคารชลประทานประเภทตางๆ อางเก็บนํ้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษา  เฝา  ทําความสะอาด  และทาสีเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษา  เฝา  ทําความสะอาด  และทาสีเรือ ซ่ึงตอง
ใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ควบคุมการปฏิบัติงานของกะลาสี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงสัตว หรือสัตวทดลอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1203 พนักงานประมงพื้นฐาน

1204 พนักงานรีดนมโค

1301 กะลาสี

1205 พนักงานเล้ียงผ้ึงและไหม

1206 พนักงานเล้ียงสัตว

1207 พนักงานชลประทาน

1. ปฏิบัติงานในการเปด-ปด ดูแลรักษาคลองสงนํ้า อาคารชลประทาน
ประเภทตางๆ อางเก็บนํ้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1
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1. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกะลาสีเหลาปากเรือ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ตรวจสอบ ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของกะลาสีเหลาปากเรือ 
รวมทั้งใหคําแนะนําและแกปญหา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรือกลภายใตการกํากับ  ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือ
ตามคําส่ัง  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรือกลภายใตการกํากับ  ตรวจสอบหรือตามคําส่ัง ซ่ึง
ตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในหนาที่ธุรการในระหวางนําเรือยนตตางๆ ออกปฏิบัติงาน  
และดูแลรักษาเรือเมื่ออยูในที่จอดปกติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในหนาที่ธุรการในระหวางนําเรือยนตตางๆ ออกปฏิบัติงาน  
และดูแลรักษาเรือเมื่ออยูในที่จอดปกติ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการดูแล รักษา เฝาและทําความสะอาดและทาสี
เรือ รับใชกิจกรรมทั้งปวงภายในเรือที่ไดรับมอบมหาย ตลอดจนอยูเวรรักษา
เรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการดูแล รักษา เฝาและทําความสะอาดและทาสีเรือ รับใช
กิจกรรมทั้งปวงภายในเรือที่ไดรับมอบมหาย ตลอดจนอยูเวรรักษาเรือ ซ่ึง
ตองใชประสบการณและความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเขียนขอความตางๆ ในโฉนดที่ดิน  เชน  ช่ือและสกุล
ของผูถือกรรมสิทธิ์  สัญชาติ  ที่อยู  และเขตติดตอกับที่ดินขางเดียว  เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเขียนขอความตางๆ ในโฉนดที่ดินอยางถูกตอง สวยงาม 
เชน  ช่ือและสกุลของผูถือกรรมสิทธิ์  สัญชาติ  ที่อยู  และเขตติดตอกับที่ดิน
ขางเดียว  เปนตน ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเขียน – พิมพบัตร  และใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมควบคุม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเขียน – พิมพบัตร  และใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมควบคุม ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการสงหมายและคําคูความทุกชนิด  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1402 พนักงานเขียนใบอนุญาต

1302 สร่ังปากเรือ

1303 พนักงานเรือกล

1304 พนักงานเรือยนต

1305 พนักงานเรือตรวจ

1401 พนักงานเขียนโฉนด
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการสงหมายและคําคูความทุกชนิด ซ่ึงตองใชประสบการณ
ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของ
เอกสาร ส่ิงพิมพ กอนทําการพิมพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของ
เอกสาร ส่ิงพิมพ กอนทําการพิมพ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเรียงพิมพดวยมือหรือเครื่องจักร
2. ปฏิบัติงานออกแบบพิมพ ทําแมพิมพ ทําตรายาง จัดวางรูปเลม เย็บเลม 
ทําปก
3. ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการพิมพใหพรอมใชงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเรียงพิมพดวยมือหรือเครื่องจักร ซ่ึงตองใชประสบการณ
ในงาน
2. ปฏิบัติงานออกแบบพิมพ ทําแมพิมพ ทําตรายาง จัดวางรูปเลม เย็บเลม 
ทําปก
3. ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการพิมพใหพรอมใชงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงพิมพตามจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพของงานแตไมนอยกวา  
10 คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนโดยชวยในการใหสีและแยกสีจากตนฉบับเพื่อการถาย
และทําแมพิมพทั้งชนิดลายเสนและสกรีน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานโดยชวยในการใหสีและแยกสีจากตนฉบับเพื่อการถายและทํา
แมพิมพทั้งชนิดลายเสนและสกรีน ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการชวยควบคุมแทนพิมพออฟเซท ผสมหมึกพิมพกระดาษ 
 ควบคุมแทนตัดกระดาษ  ตัดกระดาษพิมพแบบเอกสารตางๆ เจียนเลม  
กระทุงกระดาษใหเรียบพรอมเขาแทนพิมพได  คํานวณจํานวนกระดาษพิมพ
  ดูแลรักษาซอมแทนกระดาษ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการชวยควบคุมแทนพิมพออฟเซท ผสมหมึกพิมพกระดาษ 
 ควบคุมแทนตัดกระดาษ  ตัดกระดาษพิมพแบบเอกสารตางๆ เจียนเลม  
กระทุงกระดาษใหเรียบพรอมเขาแทนพิมพได  คํานวณจํานวนกระดาษพิมพ
  ดูแลรักษาซอมแทนกระดาษ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

21407 พนักงานแทนพิมพและตัดกระดาษ

1405 พนักงานโรงพิมพ

1406 ผูชวยพนักงานแยกสี

1403 พนักงานเดินหมาย

1404 พนักงานตรวจปรูฟ
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการเรียงหนา  ตัดขอบกระดาษ  ปรุกระดาษ  เก็บเลมเขาปก
  เย็บเลม  หุมปก  เรียงเลม  พับเอกสารดวยมือหรือเครื่องจักร ตัดและพับ
แบบ ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือเครื่องใชในการเขาเลมและเย็บ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเรียงหนา  ตัดขอบกระดาษ  ปรุกระดาษ  เก็บเลมเขาปก
  เย็บเลม  หุมปก  เรียงเลม  พับเอกสารดวยมือหรือเครื่องจักร  ตัดและพับ
แบบ  ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือเครื่องใชในการเขาเลมและ
เย็บ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม  ดูแลบํารุงรักษา 
 และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องดังกลาว เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกราชการทั่วไป   
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม  ดูแลบํารุงรักษา 
 และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องดังกลาว เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกราชการทั่วไป ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 10 คนข้ึนไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษาเอกสารและแฟมทะเบียนคํา
ขอตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษาเอกสารและแฟมทะเบียนคํา
ขอตางๆ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุด ใหคง
สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ
เคร่ืองอุปกรณตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุด ใหคง
สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ
เคร่ืองอุปกรณตางๆ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1409 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

1410 พนักงานเก็บเอกสาร

1411 พนักงานซอมเอกสาร

1408 พนักงานเขาเลม
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษาโดยแยกเปนหมวดหมู  จัดทํามาตราสวนตางๆ
  การเบิกจายเอกสารแผนที่ตางๆ การตอแผนที่และแบบแปลนตางๆ ผนึก
แผนที่ชนิดพับไดเปนเลม  เขาเร่ืองไวเปนหลักฐาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

1

1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษาโดยแยกเปนหมวดหมู  จัดทํามาตราสวนตางๆ
  การเบิกจายเอกสารแผนที่ตางๆ การตอแผนที่และแบบแปลนตางๆ ผนึก
แผนที่ชนิดพับไดเปนเลม  เขาเร่ืองไวเปนหลักฐาน ซ่ึงตองใชประสบการณ
ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการผลิตวารสาร อุปกรณการสอน ผลิตส่ือเพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสาร และปฏิบัติงานธุรการทั่วไป ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการจัดรถเขาชั่งตามลําดับกอนหลัง  ตรวจดูแลใหรถจอดบน
แทนช่ัง  อานเบอรรถ  ใหเจาหนาที่ช่ังจดลงในบัตรช่ัง  ชวยควบคุมดูแลให
รถที่นํ้าหนักเกินเอาของลง  และทําหนาที่แทนพนักงานชั่ง  และลงทะเบียน
บัตรตามคําส่ังผูบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการจัดรถเขาชั่งตามลําดับกอนหลัง  ตรวจดูแลใหรถจอดบน
แทนช่ัง  อานเบอรรถ  ใหเจาหนาที่ช่ังจดลงในบัตรช่ัง  ชวยควบคุมดูแลให
รถที่นํ้าหนักเกินเอาของลง  และทําหนาที่แทนพนักงานชั่ง  และลงทะเบียน
บัตรตามคําส่ังผูบังคับบัญชา ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการกรอกขอมูลลงบัตรควบคุมยานพาหนะ  จัดเก็บและ
ตรวจสอบความถูกตองของบัตรควบคุมยานพาหนะ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการกรอกขอมูลลง
บัตรควบคุมยานพาหนะ  จัดเก็บและตรวจสอบความถูกตองของบัตรควบคุม
ยานพาหนะ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการจําหนายบัตรการแสดงมหรสพ และการเขาชมอุทยาน
ประวัติศาสตร  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการจําหนายบัตรการแสดงมหรสพ และการเขาชมอุทยาน
ประวัติศาสตร ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการผลิตวารสาร อุปกรณการสอน ผลิตส่ือเพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสาร และปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1412 พนักงานจัดเก็บแผนที่

1502 พนักงานบัตรยานพาหนะ

1503 พนักงานจําหนายบัตร

1501 พนักงานจัดรถเขาชั่ง

1413 พนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการจัดทําใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน จัดทําใบเบิกเงิน และใบ
นําสงเงินโดยตรวจสอบและรับ-จายเงินสด รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เบิกเงิน ชวยทําบัญชีแยกประเภท 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการจัดทําใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน จัดทําใบเบิกเงิน และใบ
นําสงเงินโดยตรวจสอบและรับ-จายเงินสด รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เบิกเงิน ชวยทําบัญชีแยกประเภท ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ดูแลและจัดเก็บ
รักษาอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
จัดแสดง บรรยาย ซอมแซมอุปกรณโสตฯในเบี้องตน บันทึกเทป วิดีทัศน ใน
การเรียนการสอนและสัมนา ใหบริการยืมและรับคืนอุปกรณโสตฯ ในบริการ
ทําสําเนาเทป วิดีโอ ฟลมสไลต
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ดูแลและจัดเก็บ
รักษาอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
จัดแสดง บรรยาย ซอมแซมอุปกรณโสตฯในเบี้องตน บันทึกเทป วิดีทัศน ใน
การเรียนการสอนและสัมนา ใหบริการยืมและรับคืนอุปกรณโสตฯ ในบริการ
ทําสําเนาเทป วิดีโอ ฟลมสไลต ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการบันทึกเทปการประชุม ควบคุม ดูแล และ
บํารุงรักษาการใชอุปกรณภายในหองประชุม ในหนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการบันทึกเทปการ
ประชุม ควบคุม ดูแล และ
บํารุงรักษาการใชอุปกรณภายในหองประชุม ในหนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณนํ้าทา  นํ้าฝน  ความเร็ว  และจัดเก็บบันทึก
ตัวเลขตามสถานีสํารวจอุทกวิทยาตางๆ ตามแบบฟอรมที่ทางราชการได
กําหนดไว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการวัดปริมาณนํ้าทา 
 นํ้าฝน  ความเร็ว  และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีสํารวจอุทกวิทยาตางๆ
 ตามแบบฟอรมที่ทางราชการไดกําหนดไว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานวัดระดับนํ้า  ซ่ึงมี
จํานวนตั้งแต 10 คนข้ึนไป  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1505 พนักงานโสตทัศนศึกษา

1504 พนักงานเก็บเงิน

1506 พนักงานบันทึกเสียง

1507 พนักงานวัดระดับนํ้า
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของประตูนํ้าภายใตการกํากับตรวจสอบหรือตาม
คําส่ังหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของประตูนํ้าที่ตองใชประสบการณในงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตนํ้าประปา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตนํ้าประปาซึ่งตองใชประสบการณและความ
ชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการกลั่นนํ้าบริสุทธิ์เพื่อประกอบการทดลองและการเภสัช  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการกลั่นนํ้าบริสุทธิ์เพื่อประกอบการทดลองและการเภสัช 
ซ่ึงตองใชประสบการณและความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงชางหลวง และนําชางออกปฏิบัติหนาที่  ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงชางหลวง และนําชางออกปฏิบัติหนาที่ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ซ่ึงตองใชประสบการณและความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของควาญชางตาม
จํานวนที่เหมาะสมกับสภาพของงาน แตไมนอยกวา 5 คน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1508 พนักงานประตูนํ้า

1509 พนักงานผลิตนํ้าประปา

1510 พนักงานกล่ันนํ้า

1511 ควาญชาง
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พนักงานบัญชี ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานการเงิน กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานบัญชี ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พัฒนากรพลังงาน (บัญชี) กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานบัญชี ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานการเงิน ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานบัญชี ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานการเงิน ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานบัญชี (หัวหนาหนวย) ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานการเงิน (หัวหนาหนวย) ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานวิเคราะหราคางาน ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานวิเคราะหราคางาน ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานวิเคราะหราคางาน ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4 พนักงานวิเคราะหราคางาน ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4/หัวหนา พนักงานวิเคราะหราคางาน (หัวหนาหนวย) ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 นักวิชาการภาษี 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 เจาหนาที่ตรวจสอบภาษีและเรงรัดภาษีอากรคาง กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานขาย หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานพัสดุ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานพัสดุ ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานพัสดุ ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4 พนักงานพัสดุ ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4/หัวหนา พนักงานพัสดุ (หัวหนาหนวย) ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานตรวจนับแสตมป ชั้น 1

2 พนักงานตรวจนับแสตมป ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานตรวจนับแสตมป ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

เจาหนาที่ธุรการ (ม.ศ.3) กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานสารบรรณ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานธุรการ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานธุรการ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานตรวจทานขอมูล หมวดฝมือ

พนักงานประเมินผลและรวบรวมขอมูล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

เจาหนาที่ธุรการ (ปวส.) กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานธุรการ ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานธุรการ ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4 พนักงานธุรการ ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4/หัวหนา พนักงานธุรการ (หัวหนาหนวย) ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานธุรการการบิน หมวดฝมือ

2

ชื่อตําแหนง

3

4

4/หัวหนา

1

2

1

2

ชั้น หมวด

2. กลุมงานสนับสนุน

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

2102 พนักงานวิเคราะหราคางาน สนับสนุน

2101 พนักงานการเงินและบัญชี สนับสนุน

2103 พนักงานการภาษี สนับสนุน

2104 พนักงานตรวจสอบและเรงรัดภาษี สนับสนุน

2105 พนักงานขาย สนับสนุน

2106 พนักงานพัสดุ สนับสนุน

2109 พนักงานธุรการการบิน สนับสนุน

2107 พนักงานแสตมป สนับสนุน

2108 พนักงานธุรการ สนับสนุน
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ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

1 พนักงานออกของ หมวดฝมือ

2

พนักงานพิมพแบบ หมวดกึ่งฝมือ

พนักงานพิมพแบบ ชั้น 1 หมวดกึ่งฝมือ

2 พนักงานพิมพแบบ ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 พนักงานพิมพแบบ ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

3/หัวหนา หัวหนาพนักงานพิมพแบบ หมวดฝมือ

พนักงานพิมพออฟเซท ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

ผูชวยชางทําแมพิมพหนาราบ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานพิมพออฟเซท ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานเครื่องพิมพออฟเซท ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานพิมพดีด ชั้น 1 หมวดกึ่งฝมือ

2 พนักงานพิมพดีด ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 พนักงานพิมพดีด ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 พนักงานพิมพดีด ชั้น 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร หมวดฝมือ

2

1 พนักงานรหัส กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

พนักงานเจาะบัตร กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานเจาะบัตร ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานเจาะบัตร ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานเจาะบัตร ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1

2 พนักงานประเมินผล ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานสถิติ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานสถิติ ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานสถิติ ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4 พนักงานสถิติ ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 ผูชวยนายทะเบียนตําบล หมวดกึ่งฝมือ

2

พนักงานสํารวจ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานสํารวจเศรษฐกิจ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานสํารวจเศรษฐกิจ ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานสํารวจเศรษฐกิจ ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4 พนักงานสํารวจเศรษฐกิจ ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4/หัวหนา พนักงานสํารวจเศรษฐกิจ (หัวหนาหนวย) ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานสมุทรศาสตร กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

นักวิจัยสังคม กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานวิจัย กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

2110 พนักงานออกของ สนับสนุน

2111 พนักงานพิมพแบบ สนับสนุน

1

2112 พนักงานพิมพออฟเซท สนับสนุน

1

2113 พนักงานพิมพ สนับสนุน

2201 พนักงานรหัส สนับสนุน

2114 พนักงานลิขิต สนับสนุน

2202 พนักงานจัดทําขอมูลประมวลผล สนับสนุน

1

2203 พนักงานประเมินผล สนับสนุน

2204 พนักงานสถิติ สนับสนุน

2205 พนักงานทะเบียนตําบล สนับสนุน

2206 พนักงานสํารวจ สนับสนุน

2207 พนักงานสมุทรศาสตร สนับสนุน

2208 พนักงานวิจัย สนับสนุน

1

1
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ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

1 พนักงานการศึกษา ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานการศึกษา ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานการศึกษา ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานหองสมุด กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

บรรณารักษ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 บรรณารักษ ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 บรรณารักษ ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานสื่อสาร ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานสื่อสาร ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานรับ-สงวิทยุ หมวดฝมือ

พนักงานวิทยุ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานวิทยุสื่อสาร กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานกระจายเสียงภาษาทองถิ่น หมวดฝมือ

2

1 พนักงานกระจายเสียงภาษาตางประเทศ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 พนักงานหนังสือพิมพจีน หมวดฝมือ

2

พนักงานฉายภาพยนต (1) หมวดฝมือ

พนักงานฉายภาพยนต (2) หมวดฝมือ

ชางฉายภาพยนต หมวดฝมือ

2

1 พนักงานขยายเสียง หมวดฝมือ

2

1 พนักงานนําชม หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานนําชม หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 พนักงานแปล หมวดฝมือ

2 พนักงานแปล หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 พนักงานแปลอักษรโบราณ หมวดฝมือ

2

พนักงานธุรการตางประเทศ (ลามภาษามลายู) หมวดฝมือ

ลาม หมวดฝมือ

ลามภาษาเวียดนาม หมวดฝมือ

ลามภาษาญวน หมวดฝมือ

ลามชาวเขา หมวดฝมือ

ลามภาษาเขมร หมวดฝมือ

2

1 ลามภาษาจีน หมวดฝมือ

2 ลามภาษาจีน หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2209 พนักงานการศึกษา สนับสนุน

2210 พนักงานหองสมุด สนับสนุน

2301 พนักงานสื่อสาร สนับสนุน

2302 พนักงานวิทยุ สนับสนุน

1

2303 พนักงานกระจายเสียงภาษาทองถิ่น สนับสนุน

2304 พนักงานกระจายเสียงภาษาตางประเทศ สนับสนุน

2305 พนักงานหนังสือพิมพจีน สนับสนุน

2306 พนักงานฉายภาพยนต สนับสนุน

1

2307 พนักงานขยายเสียง สนับสนุน

2308 พนักงานนําชม สนับสนุน

2309 พนักงานแปล สนับสนุน

2310 พนักงานแปลอักษรโบราณ สนับสนุน

2312 ลามภาษาจีน สนับสนุน

2311 ลามภาษาตางประเทศ สนับสนุน

1

1
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ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

1 ครูสอนดนตรี หมวดฝมือ

2

1 ครูสอนศิลปพ้ืนเมือง หมวดฝมือ

2

ผูชํานาญภาษาจีน หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

ครูสอนภาษาจีน หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

1 ครูสอนชาวเขา หมวดฝมือ

2

1 ครูและพี่เล้ียง หมวดฝมือ

2

พ่ีเล้ียงเด็ก หมวดกึ่งฝมือ

พ่ีเล้ียง หมวดกึ่งฝมือ

2

1 ครูสอนศาสนาอิสลาม หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 ผูชํานาญการอิสลาม หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

1 นักรองเพลง กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 นักดนตรี หมวดฝมือ

2

1 ศิลปนสํารอง กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

ครูชวยสอน กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

ครู ชั้น 1 หมวดฝมือ

2 ครู ชั้น 2 หมวดฝมือ

3

1 ผูสอนวิชาชีพ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 ผูสอนวิชาชีพ ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 ผูสอนวิชาชีพ ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 ผูสอนการถนอมอาหาร กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 ผูสอนคนพิการ ชั้น 1 หมวดฝมือ

2

พนักงานชวยการพยาบาล หมวดกึ่งฝมือ

พนักงานผูชวย หมวดกึ่งฝมือ

2 พนักงานชวยการพยาบาล หมวดฝมือ

พนักงานผูชวยเหลือแพทยและพยาบาล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานผูชวยพยาบาล

2

2315 ครูสอนภาษาจีน สนับสนุน

1

2313 ครูสอนดนตรี สนับสนุน

2314 ครูสอนศิลปพ้ืนเมือง สนับสนุน

2316 ครูสอนชาวเขา สนับสนุน

2317 ครูพ่ีเล้ียง สนับสนุน

2318 พ่ีเล้ียง สนับสนุน

1

2319 ครูสอนศาสนาอิสลาม สนับสนุน

2324

2320 ผูชํานาญการอิสลาม สนับสนุน

2321 นักรอง สนับสนุน

2322 นักดนตรี สนับสนุน

2323 นาฏศิลปน สนับสนุน

1

2402 พนักงานผูชวยเหลือแพทยและพยาบาล สนับสนุน

2401 พนักงานชวยการพยาบาล สนับสนุน

สนับสนุนครูชวยสอน

1

1

2327 ผูสอนคนพิการ สนับสนุน

ผูสอนวิชาชีพ2325 สนับสนุน

สนับสนุนผูสอนการถนอมอาหาร2326
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ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

1 ผูชวยเหลือคนไข หมวดฝมือ

2

1 ผูชวยพยาบาล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 ผูชวยพยาบาล ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 ผูชวยพยาบาล ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4

1 พยาบาล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พยาบาล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พยาบาล ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4

1 ผูชวยทันตแพทย ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 ผูชวยทันตแพทย ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 ผูชวยทันตแพทย ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4 ผูชวยทันตแพทย ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 ผูชวยเภสัชกร ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 ผูชวยเภสัชกร ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 ผูชวยเภสัชกร ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4 ผูชวยเภสัชกร ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานผสมยา หมวดกึ่งฝมือ

2 พนักงานเภสัชกรรม หมวดฝมือ

พนักงานหองยา หมวดกึ่งฝมือ

พนักงานประจําหองเภสัชกร หมวดกึ่งฝมือ

2

1 ผูชวยพนักงานสุขศึกษา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 ผูชวยเจาหนาที่อนามัย หมวดฝมือ

2

1 ผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุข กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

พนักงานการแพทย หมวดกึ่งฝมือ

พนักงานเอ็กซเรย หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานจุลทัศนกร หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานหองเฝอก หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานหองผาตัด หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค หมวดฝมือ

2

2403 พนักงานชวยเหลือคนไข สนับสนุน

2404 ผูชวยพยาบาล สนับสนุน

2405 พยาบาล สนับสนุน

2406 ผูชวยทันตแพทย สนับสนุน

2407 ผูชวยเภสัชกร สนับสนุน

2408 พนักงานเภสัชกรรม สนับสนุน

2409 พนักงานประจําหองยา สนับสนุน

1

2410 ผูชวยพนักงานสุขศึกษา สนับสนุน

2411 ผูชวยเจาหนาที่อนามัย สนับสนุน

2412 ผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุข สนับสนุน

2413 พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค สนับสนุน

1

2414 พนักงานจุลทัศนกร สนับสนุน

2415 พนักงานหองเฝอก สนับสนุน

2416 พนักงานหองผาตัด สนับสนุน

2417 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค สนับสนุน
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ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

พนักงานรักษาศพ หมวดกึ่งฝมือ

พนักงานผาศพ หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานประจําหอง หมวดก่ึงฝมือ

2

1 พนักงานหอผูปวย กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานบัตรรายงานโรค กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานสุขภาพชุมชน หมวดฝมือ

2

พนักงานสํารวจคนไข หมวดกึ่งฝมือ

พนักงานเยี่ยมบาน หมวดกึ่งฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาหมูเยี่ยมบาน หมวดฝมือ

1 พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค หมวดฝมือ

2

1 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค หมวดฝมือ

2

1 พนักงานกําจัดยุง หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานระบาดวิทยา หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานบําบัดโรคเร้ือน กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 ผูชวยนักกายภาพบําบัด หมวดกึ่งฝมือ

2

พนักงานกายภาพบําบัด (ชางกายภาพบําบัด) หมวดฝมือ

เจาหนาที่กายภาพบําบัด กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานอาชีวบําบัด หมวดฝมือ

2

1 พนักงานเวชศาสตรการบิน หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

1 โภชนากร 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 โภชนากร 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 โภชนากร 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

นายแพทยประจําบาน หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

แพทยประจําบาน (1) หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

แพทยประจําบาน (2) หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

แพทยประจําบาน (3) หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

2434 แพทยประจําบาน สนับสนุน

1

1

2418 พนักงานผาและรักษาศพ สนับสนุน

1

2419 พนักงานประจําหอง สนับสนุน

2420 พนักงานหอผูปวย สนับสนุน

2421 พนักงานบัตรรายงานโรค สนับสนุน

2422 พนักงานสุขภาพชุมชน สนับสนุน

2423 พนักงานเยี่ยมบาน สนับสนุน

1

2424 พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค สนับสนุน

2425 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค สนับสนุน

2426 พนักงานปราบแมลง สนับสนุน

2427 พนักงานระบาดวิทยา สนับสนุน

2428 พนักงานบําบัดโรคเร้ือน สนับสนุน

2429 ผูชวยนักกายภาพบําบัด สนับสนุน

2430 พนักงานกายภาพบําบัด สนับสนุน

2433 โภชนากร สนับสนุน

2431 พนักงานอาชีวบําบัด สนับสนุน

2432 พนักงานเวชศาสตรการบิน สนับสนุน
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ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

1 พนักงานตรวจจําแนกพันธุยาง หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 พนักงานตรวจสอบขาว ชั้น 1 หมวดกึ่งฝมือ

2 พนักงานตรวจสอบขาว ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 พนักงานตรวจสอบขาว ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 ผูชํานาญงานตรวจสอบคุณภาพขาว หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

คนงานทดลองการเกษตร หมวดแรงงาน

พนักงานผูชวยทดลอง หมวดแรงงาน

2

1 พนักงานเคหกิจเกษตร ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานเคหกิจเกษตร ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานเคหกิจเกษตร ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนกังานเกษตร กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานเกษตร ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานเกษตร ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4 พนักงานเกษตร ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4/หัวหนา พนักงานเกษตร (หัวหนาหนวย) ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานประมง กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานสงน้ํา (1) กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานสงน้ํา (2) กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานผูชวยผลิตทดลอง หมวดฝมือ

2

1 พนักงานผลิตทดลอง หมวดฝมือ

2 พนักงานผลิตทดลอง หมวดฝมือพิเศษระดับตน

คนงานหองทดลอง หมวดแรงงาน

พนักงานผลิตหองทดลอง หมวดแรงงาน

พนักงานประจําหองทดลอง หมวดกึ่งฝมือ

พนักงานผูชวย หมวดกึ่งฝมือ

2

พนักงานหองปฏิบัติการ หมวดฝมือ

พนักงานหองทดลอง กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานหองทดลอง ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานหองทดลอง ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานหองทดลอง ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4 พนักงานหองทดลอง ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานทดลอง กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

ผูชวยพนักงานวิทยาศาสตร กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานวิทยาศาสตร กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1

2501 พนักงานตรวจจําแนกพันธุยาง สนับสนุน

สนับสนุนพนักงานตรวจสอบขาว2502

2503 พนักงานทดลองเกษตร สนับสนุน

1

2508 ผูชวยพนักงานผลิตทดลอง สนับสนุน

2504 พนักงานเคหกิจเกษตร สนับสนุน

2505 พนักงานการเกษตร สนับสนุน

2511 พนักงานหองปฏิบัติการ สนับสนุน

2506 พนักงานการประมง สนับสนุน

สนับสนุน

2507 พนักงานสงน้ํา สนับสนุน

2509 พนักงานผลิตทดลอง สนับสนุน

2510 พนักงานประจําหองทดลอง

2512 พนักงานปฏิบัติการทดลอง สนับสนุน

2513 พนักงานวิทยาศาสตร สนับสนุน

1

1
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ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

1 พนักงานตรวจสอบรองน้ํา หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 พนักงานอุทกวิทยา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานทดสอบดิน หมวดกึ่งฝมือ

2 พนักงานทดสอบดิน หมวดฝมือ

1 ผูดูแลเรือนรุกขรังสี หมวดฝมือ

2

1 พนักงานสวนปา ชั้น 1 หมวดกึ่งฝมือ

2 พนักงานสวนปา ชั้น 2 หมวดฝมือ

1 พนักงานพิทักษปา หมวดฝมือ

2

1 นักสงเสริมพลังงาน กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พัฒนากรพลังงาน กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 นักวิชาการพลังงาน กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม หมวดฝมือพิเศษระดับตน

3 พนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 เจาหนาที่เทคนิค ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 เจาหนาที่เทคนิค ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 เจาหนาที่เทคนิค ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 ผูชวยสหโภชน หมวดกึ่งฝมือ

2

1 สหโภชน หมวดฝมือ

2

1 สร่ังเรือ ชั้น 1 หมวดกึ่งฝมือ

2 สร่ังเรือ ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 สร่ังเรือ ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 สร่ังเรือ ชั้น 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

นายทายเรือ หมวดกึ่งฝมือ

นายทายเรือ ชั้น 1 หมวดกึ่งฝมือ

นายทายเรือกลลําน้ํา หมวดกึ่งฝมือ

นายทายเรือกลลําน้ํา ชั้น 1 หมวดกึ่งฝมือ

นายทายเรือยนต หมวดกึ่งฝมือ

นายทายเรือ ชั้น 2 หมวดฝมือ

นายทายเรือกลลําน้ํา ชั้น 2 หมวดฝมือ

นายทายเรือ ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

นายทายเรือกลลําน้ํา ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

หัวหนาพนักงานตรวจสอบรองน้ํา หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2514 พนักงานตรวจสอบรองน้ํา สนับสนุน
2/หัวหนา

2515 พนักงานอุทกวิทยา สนับสนุน

2516 พนักงานทดสอบดิน สนับสนุน

2517 พนักงานเรือนรุกขรังสี สนับสนุน

2518 พนักงานสวนปา สนับสนุน

2519 พนักงานพิทักษปา สนับสนุน

2520 พนักงานสงเสริมพลังงาน สนับสนุน

2521 พนักงานพัฒนาพลังงาน สนับสนุน

2522 นักพัฒนาพลังงาน สนับสนุน

2523 พนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม สนับสนุน

2524 นักเทคนิคอุตสาหกรรม สนับสนุน

2601 ผูชวยสหโภชน สนับสนุน

2602 สหโภชน สนับสนุน

2603 สร่ังเรือ สนับสนุน

2604 นายทายเรือ สนับสนุน

1

2

3
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ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

1 นายทายเรือกลชายทะเล ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

นายทายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

นายทายเรือกลชายทะเล ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 นายทายเรือกลชายทะเล ชั้น 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2606 นายทายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สนับสนุน 3 นายทายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

4 นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 พนักงานอูเรือ หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานประกอบเครื่องเสวย หมวดแรงงาน

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานประกอบเครื่องเสวย หมวดฝมือ

1 พนักงานเชิญเคร่ืองเสวย หมวดกึ่งฝมือ

2

1 เจาหนาที่ราชูปโภค หมวดฝมือ

2

1 พนักงานพระภูษา หมวดฝมือ

2

1 พนักงานชาวที่ หมวดกึ่งฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานชาวที่ หมวดฝมือ

1 เจาหนาที่พระราชพิธี หมวดฝมือ

2

1 พราหมณ หมวดฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาพราหมณ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 มหาดเล็ก หมวดฝมือ

2

1 เจาหนาที่ตํารวจวัง หมวดฝมือ

2

1 พนักงานปราบปราม กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานควบคุม หมวดฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานควบคุม หมวดฝมือพิเศษระดับตน

หมวดฝมือ

2605 นายทายเรือกลชายทะเล สนับสนุน

2
ชั้น 2

3

2608 พนักงานอูเรือ สนับสนนุ

นายทายเรือกลชายทะเล

สนับสนุนนายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต2607 3

2702 พนักงานเชิญเคร่ืองเสวย สนับสนุน

สนับสนุนพนักงานประกอบเครื่องเสวย2701

2703 เจาหนาที่ราชูปโภค สนับสนุน

2704 พนักงานพระภูษา สนับสนุน

2705 พนักงานชาวที่ สนับสนุน

2706 เจาหนาที่พระราชพิธี สนับสนุน

2707 พราหมณ สนับสนุน

สนับสนุน

2708 มหาดเล็ก สนับสนุน

2709 เจาหนาที่ตํารวจวัง สนับสนุน

2801 พนักงานปราบปรามทางน้ํา สนับสนุน

2802 พนักงานควบคุม 
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ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

พนักงานพินิจ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานพินิจ หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 พนักงานอาณาบาล ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานอาณาบาล ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานอาณาบาล ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 ผูสืบราชการลับ หมวดฝมือ

2

1 พนักงานดับเพลิง หมวดกึ่งฝมือ

2

1 เจาหนาที่กูภัยและดับเพลิง หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 เจาหนาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 พนักงานการเมือง 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานเหรียญกษาปณ หมวดกึ่งฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานเหรียญกษาปณ หมวดฝมือ

1 ผูนิเทศงานเรงรัดพัฒนาชนบท หมวดฝมือ

2

พนักงานบริการน้ํามันและหลอล่ืน หมวดแรงงาน

พนักงานหลอล่ืน หมวดแรงงาน

พนักงานน้ํามัน หมวดแรงงาน

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานหลอล่ืน หมวดกึ่งฝมือ

1 พนักงานจัดหาที่ดิน ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2 พนักงานจัดหาที่ดิน ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

3 พนักงานจัดหาที่ดิน ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4 พนักงานจัดหาที่ดิน ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

4/หัวหนา พนักงานจัดหาที่ดิน (หัวหนาหนวย) ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

1 ผูชวยพนักงานที่ราชพัสดุ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานขุดแตงโบราณสถาน หมวดฝมือ

2

1 ผูดูแลผูรับการสงเคราะห หมวดกึ่งฝมือ

2

พอบาน - แมบาน หมวดฝมือ

พอบาน (1) หมวดฝมือ

2

1 ผูจัดการสโมสร หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

2805 พนักงานสืบราชการลับ สนับสนุน

2806 พนักงานดับเพลิง สนับสนุน

2807 พนักงานกูภัย สนับสนุน

2808 เจาหนาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย สนับสนุน

2901 พนักงานการเมือง สนับสนุน

2902 พนักงานเหรียญกษาปณ สนับสนุน

2905 พนักงานจัดหาที่ดิน สนับสนุน

2903 พนักงานพัฒนาชนบท สนับสนุน

2904 พนักงานบริการน้ํามันและหลอล่ืน สนับสนุน

2906 ผูชวยพนักงานที่ราชพัสดุ สนับสนุน

2907 พนักงานขุดแตงโบราณสถาน สนับสนุน

2908 พนักงานดูแลผูรับการสงเคราะห สนับสนุน

2909 พอบาน-แมบาน สนับสนุน

2910 พนักงานจัดการสโมสร สนับสนุน

2804 พนักงานอาณาบาล สนับสนุน

2803 พนักงานพินิจ

1

1

สนับสนุน

1

2
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ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ

1 ผูจัดการหอพัก หมวดฝมือ

2

1 ผูดูแลสนามบิน หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานขับรถยนต หมวดฝมือ

2 ผูจัดการอูซอมรถยนต หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2/หัวหนา หัวหนาหมวดรถยนต / หัวหนาหมวดยานยนต หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 พนักงานขับรถยนตโดยสาร หมวดฝมือ

2

1 คนครัว หมวดแรงงาน

2

2/หัวหนา หัวหนาคนครัว หมวดฝมือ

1 พนักงานพิธีสงฆ หมวดกึ่งฝมือ

2

ผูดูแลสนามบิน สนับสนุน

2916 พนักงานพิธีสงฆ สนับสนุน

2914 พนักงานขับรถโดยสาร สนับสนุน

2915 พนักงานประกอบอาหาร สนับสนุน

2913 พนักงานขับรถยนต สนับสนุน

2911 พนักงานจัดการหอพัก สนับสนุน

2912
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ผูชวยชางเขียน กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเขียน กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเขียน ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2 ชางเขียน ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางเขียน ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4 ชางเขียน ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางเขียนแบบ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเขียนแบบ ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเขียนแบบ กลุมลกัษณะงานเหมือน ขรก. 

พนักงานเขียนแบบ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางเขียนแบบ ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ผูชวยชางเขียนแผนที่ หมวดก่ึงฝมือ

2

ชางเขียนแผนที่ (1) หมวดฝมือ

ชางเขียนแผนที่ (2) หมวดฝมือ

ผูชวยแผนที่รูปถายทางอากาศ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

2/หัวหนา หัวหนาชางเขียนแผนที่ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 ชางเขียนแผนที่ดวยเครื่องเขียนแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศ

หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 ชางพิมพแผนที่ หมวดก่ึงฝมือ

2

1 พนักงานคัดลอกแบบ หมวดฝมือ

2

ชางไฟฟา หมวดฝมือ

ชางไฟฟา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางไฟฟา ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2 ชางไฟฟา ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางไฟฟา ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4 ชางไฟฟา ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางอิเลคทรอนิคส กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 ชางไฟฟาและอิเลคทรอนิคส กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 ชางมิเตอร หมวดฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาชางมิเตอร หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ชางสายไฟฟา ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2 ชางสายไฟฟา ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางสื่อสาร ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2 ชางสื่อสาร ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางสื่อสาร ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4 ชางสื่อสาร ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3204

3205

3206

3102

3103

3105

3107

3201

3106

3203

3202

3104

ชางเขียนแบบ

ผูชวยชางเขียนแผนที่

พนักงานคัดลอกแบบ

ชางมาตรวัดไฟฟา

ชางสื่อสาร 

3. กลุมงานชาง

ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

1

ชางไฟฟา ชาง

ชางไฟฟาและอิเลคทรอนิคส ชาง

ชางอิเลคโทรนิคส ชาง

ชางชางเขียน3101

ชางเขียนแผนที่ดวยเครื่องเขียนแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศ

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

ชางเขียนแผนที่ 

1

ชาง

ชาง

ชาง

2

ชาง

1

ชางพิมพแผนที่

ชาง

ชางสายไฟฟา 
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

1 ชางวิทยุ ช้ัน 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางวิทยุ ช้ัน 2 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางวิทยุ ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางวิทยุ ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 พนักงานวิทยุและทัศนสัญญาณ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 ชางสํารวจ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2 ชางสํารวจ ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางสํารวจ ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4 ชางสํารวจ ชั้น 4

4/หัวหนา ชางสํารวจ (หัวหนาหนวย) ช้ัน 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางรังวัด กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

ชางกอสราง กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางกอสราง ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางกอสราง ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางควบคุมการกอสราง หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางกอสราง ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางโยธา ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4 ชางกอสราง ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4/หัวหนา ชางกอสราง (หัวหนาหนวย) ช้ัน 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ผูชวยชางไม หมวดก่ึงฝมือ

2

ชางไม หมวดก่ึงฝมือ

ชางไม ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางไม (1) หมวดฝมือ

ชางไม (2) หมวดฝมือ

ชางไมแบบหลอ หมวดฝมือ

ชางไมกอสราง หมวดฝมือ

ชางไมครุภัณฑ หมวดฝมือ

ชางไม ช้ัน 2 หมวดฝมือ

3 ชางไม ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

3/หัวหนา หัวหนาชางไม หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 ชางไม ช้ัน 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

4/หัวหนา

1 ชางปูน ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางปูน (1) หมวดฝมือ

ชางปูน (2) หมวดฝมือ

ชางปูน ช้ัน 2 หมวดฝมือ

3 ชางปูน ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

3/หัวหนา หัวหนาชางปูน หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 ชางปูน ช้ัน 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

4/หัวหนา

3303

3302

3301

3208 พนักงานวิทยุและทัศนสัญญาณ

1

2

2

3304 ชางผูชวยชางไม

ชางสํารวจ 

ชางกอสราง ชาง

2

3

ชาง

ชาง

2

1

ชางรังวัด

ชางชางไม3305

ชางชางปูน3306

ชาง

ชางชางวิทยุ 3207
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

ชางฝมือสนาม ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางฝมือ ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางฝมือสนาม ชั้น 2 หมวดฝมือ

ชางฝมือ (1) หมวดฝมือ

ชางฝมือ (2) หมวดฝมือ

ชางฝมือ ช้ัน 2 หมวดฝมือ

ชางฝมือสนาม ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางฝมือ ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 ชางฝมือสนาม ชั้น 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ชางสี ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางสี (1) หมวดฝมือ

ชางสี (2) หมวดฝมือ

ชางสี ช้ัน 2 หมวดฝมือ

ชางสี ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางสี หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 ชางสี ช้ัน 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

ชางเคาะพนสี (1) หมวดฝมือ

ชางเคาะพนสี (2) หมวดฝมือ

2

1 ชางผลิตภัณฑซีเมนต กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 ชางตกแตง หมวดฝมือ

2

3312 ผูดูแลชางกอสรางและตกแตง ชาง 3/หัวหนา หัวหนางานชางไมกอสรางและตกแตง หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 พนักงานบํารุงทาง หมวดก่ึงฝมือ

2 พนักงานบํารุงทาง หมวดฝมือ

ชางเครื่องมือกล ชั้น 1 หมวดฝมือ

ชางเครื่องมือกล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเครื่องมือกล ชั้น 2 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางเครื่องมือกล หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางซอมเครื่องมือกล ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางเครื่องมือกล ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4 ชางเครื่องมือกล ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4/หัวหนา หัวหนาชางเครื่องมือกล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเครื่องจักรกล ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางกล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางซอมเครื่องจักรกล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2 ชางเครื่องจักรกล ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางเครื่องจักรกล ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4 ชางเครื่องจักรกล ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4/หัวหนา ชางเครื่องจักรกล (หัวหนาหนวย) ช้ัน 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 พนักงานเครื่องจักรกล ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 พนักงานเครื่องจักรกล ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 พนักงานเครื่องจักรกล ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางเคาะพนสี

ชางผลิตภัณฑซีเมนต

ชางตกแตงสถานที่

ชางเครื่องจักรกล 

พนักงานบํารุงทาง

2

ชาง

1

1

2

3

ชาง

ชาง

1

2

3

1

ชาง

ชาง

ชาง

3313

3309

ชาง

ชางชางสี

ชางฝมือสนาม

ชาง

3307

3308

3310

3311

3316

3314

3315

ชางเครื่องมือกล

พนักงานเครื่องจักรกล
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

1 พนักงานคุมเครื่องยนตและจักรกล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

ชางเครื่องยนต กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเครื่องยนต ช้ัน 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางรถยนต กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางซอมเครื่องยนต กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเครื่องยนต ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางยนต ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

พนักงานเครื่องยนต ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเครื่องยนต ช้ัน 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางยนต ช้ัน 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4 ชางเครื่องยนต ช้ัน 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

หัวหนาชางซอมเครื่องยนต กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

หัวหนาชางรถยนต กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ลูกมือชางเครื่องบิน หมวดฝมือ

2

ชางกลึง กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางกลึง ช้ัน 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2 ชางกลึง ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางกลึง ช้ัน 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเชื่อม ช้ัน 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเชื่อม หมวดฝมือ

2 ชางเชื่อม ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางเชื่อม ช้ัน 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4 ชางเชื่อม ช้ัน 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางฝมือโรงงาน ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางฝมือโรงงาน หมวดฝมือ

ชางฝมือโรงงาน ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 ชางฝมือโรงงาน ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 ชางฝมือโรงงาน ชั้น 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

4/หัวหนา ชางฝมือโรงงาน (หัวหนาหนวย) ช้ัน 4 หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

1 ชางกลโรงงาน ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2 ชางกลโรงงาน ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางกลโรงงาน ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

4 ชางกลโรงงาน ชั้น 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางเหล็ก ชั้น 1

ชางเหล็ก (1) หมวดฝมือ

ชางเหล็ก (2) หมวดฝมือ

ชางเหล็ก ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 ชางเหล็ก ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 ชางหลอ ช้ัน 1

2 ชางหลอ ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางหลอ ช้ัน 3

3/หัวหนา หัวหนาชางหลอ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางหลอ

ชางกลึง 

ลูกมือชางเครื่องบิน

ชางฝมือโรงงาน

ชางเชื่อม 

ชางกลโรงงาน

ชางเหล็ก ชาง

ชาง

1

2

3

ชาง

ชาง

2

ชาง

ชาง

ชาง

1

4/หัวหนา

2

ชาง

1

3318

3317

3319

3323

3324

3325

3320

3321

3322

พนักงานคุมเครื่องยนตและจักรกล

ชาง

ชางเครื่องยนต
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

1 ชางฝมืองานโลหะ ชั้น 1

ชางฝมืองานโลหะ ชั้น 2 หมวดฝมือ

ชางโลหะ หมวดฝมือ

ชางโลหะ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางฝมืองานโลหะ ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางโลหะ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางชุบเคลือบผิวทางเคมี หมวดฝมือ

2

1 ชางทํารูปลอยตัว ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 ชางทํารูปลอยตัว ช้ัน 2 หมวดฝมือ

3 ชางทํารูปลอยตัว ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

3/หัวหนา หัวหนาชางทํารูปลอยตัว หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ชางทําตัวเหรียญกษาปณ ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 ชางทําตัวเหรียญกษาปณ ช้ัน 2 หมวดฝมือ

3 ชางทําตัวเหรียญกษาปณ ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

3/หัวหนา หัวหนาชางทําตัวเหรียญกษาปณ หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ชางตีตราเหรียญกษาปณ ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 ชางตีตราเหรียญกษาปณ ช้ัน 2 หมวดฝมือ

3 ชางตีตราเหรียญกษาปณ ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

3/หัวหนา หัวหนาชางตีตราเหรียญกษาปณ หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ชางทําเครื่องมือ ช้ัน 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2 ชางทําเครื่องมือ ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางทําเครื่องมือ ช้ัน 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3/หัวหนา หัวหนาชางทําเครื่องมือ หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ชางซอมปรับเครื่องมือสํารวจ ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 ชางซอมปรับเครื่องมือสํารวจ ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 ชางซอมปรับเครื่องมือสํารวจ ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 ชางซอมปรับเครื่องมือสํารวจ ชั้น 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

ชางซอมบํารุง ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางปรับซอมเครื่องจักรกล ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางฝมือ ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางซอมบํารุง ช้ัน 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางปรับ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางปรับ หมวดฝมือ

ชางปรับ ช้ัน 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางบํารุงรักษา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางซอมบํารุง ช้ัน 2 หมวดฝมือ

ชางปรับซอมเครื่องจักรกล ชั้น 2 หมวดฝมือ

ชางปรับซอมเครื่องจักรกล กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางฝมือ (1) หมวดฝมือ

ชางฝมือ (2) หมวดฝมือ

ชางฝมือ ช้ัน 2 หมวดฝมือ

2

3326

3332

ชางทําตัวเหรียญกษาปณ 

3327

3328

3329

3331

ชางตีตราเหรียญกษาปณ 

ชางชุบเคลือบผิวทางเคมี

ชางซอมบํารุง 

ชางปรับซอมเครื่องมือสํารวจ

ชางทําเครื่องมือ 

ชาง

ชาง

ชางทํารูปลอยตัว

ชางฝมืองานโลหะ

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

2

3

ชาง

3333

3330

1
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

ชางซอมบํารุง ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางปรับ ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางซอมบํารุง ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางปรับซอมเครื่องจักรกล ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางฝมือ ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางซอมบํารุง ช้ัน 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางปรับ ช้ัน 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางซอมบํารุง ช้ัน 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

ชางซอมบํารุง ช้ัน 4 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางปรับซอมเครื่องจักรกล ชั้น 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ชางผูชํานาญการ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. / ฝมือพิเศษระดับสูง

2

1 ชางฝมือ ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางฝมือ (1) หมวดฝมือ

ชางฝมือ (2) หมวดฝมือ

ชางฝมือ ช้ัน 2 หมวดฝมือ

3 ชางฝมือ ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 ผูชวยชางไมขยายแบบ หมวดกึ่งฝมือ

2

1 ชางไมขยายแบบ หมวดฝมือ

2

1 ผูชวยชางตอเรือเหล็ก หมวดก่ึงฝมือ

2

1 ชางตอเรือเหล็ก หมวดฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาชางตอเรือเหล็ก หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 ผูชวยผูเช่ียวชาญการตอเรือเหล็ก หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

ชางเครื่องเรือจักรยนต หมวดก่ึงฝมือ

ชางเครื่องเรือจักรยนต ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางเครื่องเรือยนต หมวดก่ึงฝมือ

ชางเครื่องเรือ หมวดก่ึงฝมือ

ชางเครื่องเรือ ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางเครื่องเรือจักรยนต ช้ัน 2

ชางเครื่องเรือ ช้ัน 2

ชางเครื่องเรือจักรยนต ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางเครื่องเรือ ช้ัน 3

1 ชางเครื่องเรือกลลําน้ํา ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 ชางเครื่องเรือกลลําน้ํา ชั้น 2 หมวดฝมือ

1 ชางเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 1

2 ชางเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 2 หมวดฝมือ

ชางเครื่องเรือกลชายทะเล (1) ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางเครื่องเรือกลชายทะเล (2) ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 ชางเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

3

2

ชาง

ชางเครื่องเรือกลชายทะเล 

ชางเครื่องเรือกลลําน้ํา

ผูชวยผูเช่ียวชาญการตอเรือเหล็ก

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

ผูชวยชางตอเรือเหล็ก

ชาง

ชาง

3

3

1

4

3334

3405

3407

3406

3402

3403

3408

3404

3401 ผูชวยชางไมขยายแบบ

ชางเครื่องเรือ

ชางจัดสถานที่พิธีการ

2

3335 ชางฝมือทั่วไป ชาง

ชาง

ชางตอเรือเหล็ก

ชางไมขยายแบบ

ชาง
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

1 ชางเครื่องเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 สรั่งชางกล ชั้น 1

2 สรั่งชางกล ชั้น 2

3 สรั่งชางกล ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 สรั่งชางกล ชั้น 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 เจาหนาที่คานเรือ หมวดก่ึงฝมือ

2 พนักงานคานเรือ หมวดฝมือ

1 พนักงานขุด หมวดก่ึงฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานขุด หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 ผูชวยพนักงานควบคุมเรือขุด หมวดฝมือ

2

1 พนักงานควบคุมเรือขุด หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 พนักงานทดลองอุปกรณเรือ หมวดฝมือ

2

พนักงานขับรถแทรกเตอร หมวดฝมือ

พนักงานขับรถฟารมแทรกเตอร หมวดฝมือ

พนักงานขับรถเกรดเดอร หมวดฝมือ

พนักงานขับรถเทลเลอร หมวดฝมือ

พนักงานขับรถบด หมวดฝมือ

พนักงานขับรถบรรทุก หมวดฝมือ

พนักงานขับรถตักดิน หมวดฝมือ

พนักงานขับรถเท หมวดฝมือ

พนักงานขับรถลากรถพวง หมวดฝมือ

พนักงานขับรถยก หมวดฝมือ

2

1 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา หมวดฝมือ

2

2

1 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

1 พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา หมวดฝมือ

2

1 พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 ชางอุตสาหกรรม ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2 ชางอุตสาหกรรม ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางเจาะระเบิด หมวดฝมือ

2

1 ชางเหมืองแร กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 ชางแตงแร กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2
ชางแตงแร ชาง

ชางเจาะระเบิด ชาง

ชางเหมืองแร ชาง

พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา

ชาง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ชางพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ชาง

1

พนักงานทดลองอุปกรณเรือ

ผูชวยพนักงานควบคุมเรือขุด

พนักงานคานเรือ

สรั่งชางกล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
1

ชาง

ชาง

หมวดฝมือพิเศษระดับตน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานควบคุมเรือขุด

พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ชางอุตสาหกรรม 

พนักงานขุด

พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง

ชาง

3414

3503

3410

3409

3415

3501

3502

3504

3411

3412

3413

3506

3505

3601

3603

3602

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

3604

ชางชางเครื่องเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

1 ชางเจาะตรวจลองแร กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 พนักงานชางเจาะ หมวดก่ึงฝมือ

2

1 พนักงานชวยเจาะ หมวดก่ึงฝมือ

2

1 ผูชวยชางเจาะ หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางเจาะ หมวดฝมือ

ผูชวยชางเจาะบอ หมวดฝมือ

1 ชางเจาะ หมวดก่ึงฝมือ

2 ชางเจาะ หมวดฝมือ

3 ชางเจาะ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

3/หัวหนา หัวหนาชางเจาะ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 ชางเจาะบอบาดาล ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 ชางเจาะบอบาดาล ชั้น 2 หมวดฝมือ

ชางเจาะบอบาดาล ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางเจาะบอ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 ชางเจาะบอบาดาล ชั้น 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

4/หัวหนา หัวหนาชางเจาะบอ หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ชางระบบน้ํา หมวดฝมือ

2 ชางระบบน้ํา หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางทอ หมวดฝมือ

ชางตอทอ หมวดฝมือ

พนักงานประปา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

2/หัวหนา หัวหนาชางตอทอ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 ชางประปา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางประปา ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางประปา ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางประปา ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3614 ผูควบคุมหนวยเจาะ ชาง 4/หัวหนา ผูควบคุมหนวยเจาะ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางศิลป กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางศิลป ช้ัน 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางศิลป ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

3 ชางศิลป ช้ัน 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางวิจิตรศิลป

ชางวิจิตรศิลป ช้ัน 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางวิจิตรศิลป ช้ัน 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางประณีตศิลป ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 ชางประณีตศิลป ช้ัน 2 หมวดฝมือ

3 ชางประณีตศิลป ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

4 ชางประณีตศิลป ช้ัน 4 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 พนักงานซอมเอกสารและศิลปวัตถุ หมวดฝมือ

2

ผูชวยชางเจาะ ชาง 2

พนักงานชางเจาะทางธรณีวิทยา

3

พนักงานชวยเจาะและระบายน้ํา ชาง

ชางชางเจาะบอบาดาล3610

ชางซอมเอกสารและศิลปวัตถุ ชาง3704

ชางวิจิตรศิลป 

3703 ชางประณีตศิลป ชาง

3702

3701 ชางศิลป ชาง 2

3613 ชางประปา 
2

ชาง

3611 ชางระบบน้ํา ชาง

3612 ชางตอทอ ชาง

ชางเจาะตรวจลองแร ชาง

ชาง

3607

3605

3606

2

ชาง

1

ชางชางเจาะสํารวจ3609

3608
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

1 ผูชวยชางปน หมวดก่ึงฝมือ

2

1 ชางปนเคลือบ ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางปน หมวดฝมือ

ชางปนแบบเคลือบ ช้ัน 2 หมวดฝมือ

ชางปน หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางปนแบบเคลือบ ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 ชางทําแบบ หมวดฝมือ

2

1 ชางชุบเคลือบผิวทางเครื่องปน หมวดฝมือ

2

1 ชางเตาเผา หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 ชางทําหีบดิน หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 ชางทอง ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 ชางทอง ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 ชางทอง ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

3/หัวหนา หัวหนาชางทอง หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

ผูชวยชางทอผา หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางปนดาย หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางสาวไหม หมวดกึ่งฝมือ

ผูชวยชางถักผายืด หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางยอมสี หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางพิมพดอก หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางออกแบบสิ่งทอ หมวดก่ึงฝมือ

2

ชางสาวไหม หมวดฝมือ

ชางยอมสี หมวดฝมือ

ชางออกแบบสิ่งทอ หมวดฝมือ

ชางพิมพดอก หมวดฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาชางตนแบบสิ่งทอ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางทดสอบสิ่งทอ ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางฝมือ ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางทดสอบสิ่งทอ ชั้น 2 หมวดฝมือ

ชางฝมือ (1) หมวดฝมือ

ชางฝมือ (2) หมวดฝมือ

ชางฝมือ ช้ัน 2 หมวดฝมือ

ชางทดสอบสิ่งทอ ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางฝมือ ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางทอผา หมวดฝมือ

ผูสอนวิชาชีพทอผา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

2/หัวหนา หัวหนาชางทอผา หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

3

3715 ชางทอผา ชาง

3714 ชางทดสอบสิ่งทอ ชาง

1

1

3713 ชางตนแบบสิ่งทอ ชาง

1

3711 ชางทอง ชาง

3712 ผูชวยชางตนแบบสิ่งทอ ชาง

3709 ชางเตาเผา ชาง

3710 ชางทําหีบดิน ชาง

ชางทําแบบเครื่องปนดินเผา ชาง

3708 ชางชุบเคลือบผิวทางเครื่องปนดินเผา ชาง

ชางปน ชาง
2

3

3705 ผูชวยชางปน ชาง

3706

3707

1
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

ชางเย็บสานทอ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางเย็บ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

2/หัวหนา หัวหนาชางเย็บและสานทอ หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ชางประดิษฐดอกไม หมวดฝมือ

2

ชางเย็บผา หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานตัดเย็บ หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานตัดเย็บผา หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานตัดเย็บเสื้อผา หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานเย็บผา หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานเย็บเสื้อผา หมวดก่ึงฝมือ

2

1 ชางตัดเย็บและตกแตง หมวดฝมือ

2

1 ชางพรม หมวดก่ึงฝมือ

2

ชางภาพ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางถายภาพ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางภาพ ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางถายภาพ ชั้น 2 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางภาพ ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางถายภาพ ชั้น 3 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 ชางซอมสรางเครื่องโขน หมวดฝมือ

2

1 ชางเครื่องดนตรี หมวดฝมือ

2

1 ชางครุภัณฑ ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางครุภัณฑ ช้ัน 2 หมวดฝมือ

ชางครุภัณฑ (2) หมวดฝมือ

3 ชางครุภัณฑ ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ชางหนัง หมวดฝมือ

ชางเย็บหนัง หมวดฝมือ

2

ชางทําฟน หมวดฝมือ

ชางฟน หมวดฝมือ

2

ชางตัดผม (1) หมวดฝมือ

ชางตัดผม (2) หมวดฝมือ

2

1 พนักงานสตั๊ฟส หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

2

1

3719 ชางเย็บและตกแตง ชาง

3718 ชางตัดเย็บผา ชาง

1

3717 ชางประดิษฐดอกไม ชาง

3716 ชางเย็บสานทอและประดิษฐ ชาง

1

1

3728

ชางทําฟน

1
ชางเย็บหนัง

ชางเครื่องดนตรี

ชาง

ชางตัดผม

ชาง

ชาง

3

ชางถายภาพ 

ชางพรม ชาง

ชาง 2

1

ชางชางครุภัณฑ

ชางซอมสรางเครื่องโขน

ชางพนักงานสตั๊ฟส

ชาง

ชาง

3726

3727

3720

3721

3725

3722

3723

3724
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

1 ครูฝกอาชีพสงเคราะห ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 ครูฝกอาชีพสงเคราะห ช้ัน 2 หมวดฝมือ

3 ครูฝกอาชีพสงเคราะห ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 ครูฝกฝมือแรงงาน ชั้น 1 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2 ครูฝกฝมือแรงงาน ชั้น 2 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

3 ครูฝกฝมือแรงงาน ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

ครูสอนเสริมสวย หมวดฝมือ

ครูสอนตัดผม หมวดฝมือ

ครูสอนตัดเสื้อ หมวดฝมือ

ผูสอนวิชาตัดเย็บเสื้อผา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 ผูชํานาญการตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม หมวดฝมือ

2

1 ผูสอนวิชาชางไม กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 ผูสอนชางแกะสลักไม หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

1 ผูสอนชางประดิษฐดอกไมและผลิตภัณฑผา หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

ผูสอนเฟอรนิเจอรหวาย หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ผูสอนจักสานไมไผ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ผูสอนจักสานหวาย หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ผูสอนผลิตภัณฑไมไผ หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

2/หัวหนา หัวหนาผูสอนจักสาน หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

ผูสอนชางแกะสลักเครื่องปนดินเผา หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

ผูสอนชางปนดินเผา หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

ผูสอนชางเตาเครื่องปนดินเผา หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

ผูสอนชางเครื่องเงินและเครื่องถม หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

ครูสอนเครื่องเขิน หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

1 ผูสอนชางเครื่องประดับและอัญมณี (1) หมวดฝมือพิเศษระดับตน

ผูสอนชางเครื่องประดับและอัญมณี (2) หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

ผูสอนชางเครื่องประดับและอัญมณี (3) หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ผูสอนชางเจียระไนพลอย หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

1 ผูสอนการฟอกหนัง หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2 ผูสอนชางฟอกหนัง หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

1 ผูชํานาญวิชาการทํารองเทา หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

2

1 ผูสอนวิชาการพิมพ / ครูสอนวิชาการพิมพ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

2

1

1

3805

3802

ผูสอนงานประดิษฐดอกไมและผลิตภัณฑผา

3806

ชาง

ผูสอนงานเจียระไนพลอย ชาง

ผูสอนงานชางไม

ผูสอนงานเครื่องประดับและอัญมณี

ผูสอนวิชาการทํารองเทา

ชางผูสอนวิชาการพิมพ

1

1

ผูสอนการฟอกหนัง

ชาง

ผูสอนงานเครื่องเขิน เครื่องเงินและเครื่องถม

ผูสอนงานเครื่องปนดินเผา

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

ชางครูฝกอาชีพสงเคราะห

ชาง

ชาง

ผูสอนงานแกะสลักไม

ผูสอนผลิตภัณฑหวายและไมไผ

ชาง

ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ

ผูสอนการตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม

ครูฝกฝมือแรงงาน 

ชาง

3810

3811

3801

3807

3808

3809

3804

3803

3813

3814

3815

3812
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ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชั้นชื่อตําแหนง หมวดรหัส

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

1 ผูสอนวิชาชางเครื่องยนต กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 ชางเครื่องระบบกําเนิดไอน้ําและน้ํารอน กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

1 คนงานเครื่องกําเนิดไฟฟา หมวดแรงงาน

พนักงานควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

พนักงานคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

พนักงานเครื่องกําเนิดไฟฟา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางซอมเครื่องทําความเย็น กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ชางเครื่องระบบทําความเย็น กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

2

คนงานเครื่องสูบน้ํา หมวดแรงงาน

พนักงานสูบน้ํา หมวดก่ึงฝมือ

2 พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1 พนักงานเครื่องมือทุนแรงการเกษตร หมวดแรงงาน

2

1 ชางยูนิตทันตกรรม ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

2

ชางปรับซอมเครื่องพิมพดีด หมวดฝมือ

ชางปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน หมวดฝมือ

2

1 พนักงานพิมพแบบเรียนเบรลล หมวดฝมือพิเศษระดับตน

2

1 ชางเปาแกว ช้ัน 1 หมวดก่ึงฝมือ

ชางเปาแกว หมวดฝมือ

ชางเปาแกว ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 ชางเปาแกว ช้ัน 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 ชางเครื่องชวยคนพิการ ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 ชางเครื่องชวยคนพิการ ชั้น 2 หมวดฝมือ

3 ชางเครื่องชวยคนพิการ ชั้น 3 หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 พนักงานเครื่องยก หมวดฝมือ

2

ลูกมือชาง หมวดก่ึงฝมือ

ลูกมือชางไฟฟา หมวดก่ึงฝมือ

ลูกมือชางประปา หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางตอทอ หมวดก่ึงฝมือ

ลูกมือชางเทคนิค หมวดก่ึงฝมือ

ลูกมือชางเครื่องยนต หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางบํารุงรักษา หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางทั่วไป หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางไฟฟา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ผูชวยชางประปา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ผูชวยชางซอมเครื่องยนต หมวดฝมือ

ผูชวยชางเครื่องยนต กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

ผูชวยชางหลอ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก. 

1

2

3912 ผูชวยชางทั่วไป ชาง

พนักงานเครื่องสูบน้ํา

ชางยูนิตทันตกรรม ชาง

ชางเครื่องระบบกําเนิดไอน้ําและน้ํารอน

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

ชางปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน ชาง

พนักงานเครื่องกําเนิดไฟฟา

พนักงานเครื่องมือทุนแรงการเกษตร

ชางซอมเครื่องทําความเย็น

ผูสอนวิชาชางเครื่องยนต

2

2

1

1

ชาง

1

ชาง

3903

3902

3816

3901

3908

ชางชางเปาแกว3909

พนักงานพิมพแบบเรียนเบรลล ชาง

3904

3905

3906

ชางเครื่องชวยคนพิการ ชาง

ชาง3911 พนักงานเครื่องยก

3910

3907
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1 นายชางประณีตศิลป หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

2
นายชางประณีตศิลป 
(พิเศษเฉพาะตัว)

หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

4201 ผูฝกการใชเคร่ืองมือกล เทคนิคพิเศษ 1 ผูฝกการใชเคร่ืองมือกล หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

4301 ชางวิทยุการบิน เทคนิคพิเศษ 1 ชางวิทยุการบิน หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

4302 ชางอิเลคโทรนิคสการบิน เทคนิคพิเศษ 2 ชางอิเลคโทรนิคส หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

4303
ผูควบคุมวิทยุส่ือสารการบิน

เทคนิคพิเศษ
3/หัวหนา

หัวหนาวิทยุส่ือสาร หมวดฝมือพิเศษเฉพาะ

4304 ผูชวยชางเครื่องบิน เทคนิคพิเศษ 1 ผูชวยชางเครื่องบิน หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

2 ชางเครื่องบิน หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

3
ผูชวยหัวหนาชาง
เคร่ืองบิน

หมวดฝมือพิเศษเฉพาะ

3/หัวหนา หัวหนาชางเครื่องบิน หมวดฝมือพิเศษเฉพาะ

4306 สารวัตรชางเครื่องบิน เทคนิคพิเศษ 3 สารวัตรชาง หมวดฝมือพิเศษเฉพาะ

3 นักบิน หมวดฝมือพิเศษเฉพาะ

3/หัวหนา หัวหนานักบิน หมวดฝมือพิเศษเฉพาะ

4308 ผูควบคุมหนวยการบิน เทคนิคพิเศษ 3/หัวหนา หัวหนาหนวยการบิน หมวดฝมือพิเศษเฉพาะ

เทคนิคพิเศษนักบิน4307

4305 ชางเครื่องบิน เทคนิคพิเศษ

4. กลุมงานเทคนิคพิเศษ

ชั้นชื่อตําแหนง หมวด

ชื่อตําแหนงตามระบบเดิมชื่อตําแหนงตามระบบใหม

ชื่อตําแหนง กลุม ระดับรหัส

เทคนิคพิเศษนายชางประณีตศิลป4101



 
รายชื่อตําแหนงของพนักงานราชการท่ีสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได 

ตามหลักเกณฑในบัญชี 32 ทายประกาศ คปค.ฉบับท่ี 33 

ลําดับ ช่ือตําแหนง 
 

หมายเหตุ 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
7 
 
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
 

14 
15 
16 
17 

กลุมงานบริการ 
พนักงานตัดผม 
พนักงานชวยการพยาบาล 
พนักงานบริการเวชศาสตรการบิน 
พนักงานสื่อสาร 
นักแสดง 
พนักงานพับรม 
 
 
พนักงานซอมบํารุงรมชูชีพและสิ่งทอ 
 
 
พนักงานธุรการ 
พนักงานการเงินและบัญชี 
พนักงานพัสดุ 
พนักงานโรงพิมพ 
พนักงานขับรถทุนแรง 
พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณสายพลาธิการ 
 
 
พนักงานหองทดลอง 
พนักงานการเกษตร 
นักรอง 
พนักงานพิมพ 
 

 
 
 
 
 
 
  - ขอไดเฉพาะผูท่ีบรรจุดวยคุณวุฒิตั้งแต ปวช.ข้ึนไป 
(เทียบเทาลูกจางประจําตําแหนง ชางพลาธิการ ระดับ 2 
(รหัส 3729)  
 - ขอไดเฉพาะผูท่ีบรรจุดวยคุณวุฒิตั้งแต ปวช.ข้ึนไป 
(เทียบเทาลูกจางประจําตําแหนง ชางพลาธิการ 
ระดับ 2 (รหัส 3729)  
 
 
 
 
 
 - ขอไดเฉพาะผูท่ีบรรจุดวยคุณวุฒิตั้งแต ปวช.ข้ึนไป 
(เทียบเทาลูกจางประจําตําแหนงชางพลาธิการ ระดับ 2 
(รหัส 3729) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตามหลักเกณฑในบัญชี 32 ทายประกาศ คปค.ฉบับท่ี 33 

ลําดับ ช่ือตําแหนง 
 

หมายเหตุ 
 

 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

กลุมงานเทคนิค 
ชางประณีตศิลป 
ชางบล็อกและแมพิมพ 
พนักงานคอมพิวเตอร 
พนักงานเขียนโปรแกรม 
พนักงานสถิติ 
ผูชวยพยาบาล 
พนักงานถายรูป 
ครูฝกอาชีพพ้ืนฐาน 
นักดนตรี 
พนักงานแปลและลาม 
ชางท่ัวไป 
ชางซอมเครื่องดนตรี 
ชางซอมยาง 
ชางเทคนิคการแพทย 
ชางเครื่องชวยคนพิการ 
ชางไฟฟา 
ชางไฟฟาอาวุธ 
ชางแบตเตอรี่ 
ชางเครื่องสื่อสาร 
ชางอิเล็กทรอนิกส 
ชางมาตรวัด 
ชางชุมสายโทรศัพท 
ชางโทรศัพท 
ชางทางสาย 
ชางซอมยานพาหนะและเครื่องทุนแรง 
ชางซอมเครื่องยนต 
ชางซอมเครื่องไอน้ํา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตามหลักเกณฑในบัญชี 32 ทายประกาศ คปค.ฉบับท่ี 33 

ลําดับ ช่ือตําแหนง 
 

หมายเหตุ 
 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

ชางกลโรงงาน 
ชางเจาะสํารวจและผลิตน้ํามัน 
ชางกลการเกษตร 
ชางซอมเครื่องปรับอากาศและทําความเย็น 
ชางไม 
ชางปูน 
ชางประปา 
ชางทอ 
ชางสี 
ชางโยธา 
ชางโลหะ 
ชางสํารวจ 
ชางเขียนแบบ 
ชางสรรพาวุธ 
ชางผลิตสิ่งอุปกรณสายวิทยาศาสตร 
พนักงานผลิตแรบังคับความถ่ี 
ชางยางและพลาสติก 
ชางโครงสรางเรือ 
ชางเชือกรอกและการอู 
พนักงานลานถัง 
พนักงานผสมน้ํา 
พนักงานคํานวณน้ํามัน 
พนักงานกลั่นกรอง 
ชางซอมบํารุงมาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง 
ชางโครงสรางอากาศยาน 
ชางเครื่องยนตอากาศยาน 
ชางระบบไฟฟาและเครื่องวัดประกอบการบิน 
ชางระบบอากาศยาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตามหลักเกณฑในบัญชี 32 ทายประกาศ คปค.ฉบับท่ี 33 

ลําดับ ช่ือตําแหนง 
 

หมายเหตุ 
 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 

ชางซอมครุภัณฑ 
ชางเครื่องยนตและจักรกลเรือ 
ชางไฟฟาเรือ 
พนักงานประกอบรวมกระสุน 
พนักงานประกอบดินสงกระสุน 
พนักงานบรรจุดินระเบิด 
พนักงานเอกซเรยกระสุน 
ชางลับเครื่องมือ 
ชางประกอบและจัดปรับปนใหญ 
ชางประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด 
ชางพิมพแบบ 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 
อาจารยวิชาการภาษาตางประเทศ 
ผูประกาศ 
เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 
เจาหนาท่ีบริหารงานพัสดุ 
โภชนาการ 
เจาหนาท่ีบริหารงานสถิติ 
ครูฝกอาชีพ 
ผูชวยนักวิจัย 
พนักงานเวชภัณฑ 
นักวิชาการเครื่องชวยคนพิการ 
นักวิชาการหองทดลอง 
นักวิชาการเกษตร 
พนักงานสัตวรักษ 
นักวิชาการแปลและลาม 
ภัณฑารักษ 
นักวิชาการธรณีวิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตามหลักเกณฑในบัญชี 32 ทายประกาศ คปค.ฉบับท่ี 33 

ลําดับ ช่ือตําแหนง 
 

หมายเหตุ 
 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 

 
114 
115 
116 
117 
118 

 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

นักวิชาการเขียนแบบ 
ชางศิลปกรรม 
นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณสายพลาธิการ 
นักวิชาการผลิตเสบียง 
นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณสายวิทยาศาสตร 
นักวิชาการผลิตแรบังคับความถ่ี 
นักวิชาการผลิตยางและพลาสติก 
นักวิชาการลานถัง 
นักวิชาการผสมน้ํามัน 
นักวิชาการกลั่นกรอง 
นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธ 
นักวิชาการวิจัยและพัฒนาทางทหาร 
บรรณารักษ 

กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 
ทันตแพทย 
พยาบาล 
แพทย 
เภสัชกร 
พนักงานวิเคราะหและออกแบบระบบ 
ทางคอมพิวเตอร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
พนักงานจัดการฐานขอมูล 
พนักงานบริหารสื่อสารขอมูล 
พนักงานฝายเทคนิค 
นักวิจัย 
วิศวกรไฟฟา 
วิศวกรไฟฟาสื่อสาร 
วิศวกรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรวัดคุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตามหลักเกณฑในบัญชี 32 ทายประกาศ คปค.ฉบับท่ี 33 

ลําดับ ช่ือตําแหนง 
 

หมายเหตุ 
 

128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 

 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 

วิศวกรเครื่องกล 
วิศวกรโรงงาน 
วิศวกรเจาะสํารวจและผลิตน้ํามัน 
วิศวกรระบบปรับอากาศและทําความเย็น 
วิศวกรโยธา 
วิศวกรสํารวจ 
สถาปนิก 
วิศวกร 
วิศวกรสรรพาวุธ 
วิศวกรผูเชี่ยวชาญการผลิต 
วิศวกรเชือกรอกและการอู 
วิศวกรเครื่องกลเรือ 
วิศวกรโครงสรางอากาศยาน 
วิศวกรเครื่องยนตอากาศยาน 
วิศวกรระบบไฟฟาและเครื่องวัดประกอบการบิน 
วิศวกรระบบอากาศยาน 
นักภายภาพบําบัด 

กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ทันตแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะ 
พยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะ 
แพทยเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เภสัชกรเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลอาวุโส 
วิศวกรผูเชี่ยวชาญการวิจัยและพัฒนา 
วิศวกรผูเชี่ยวชาญเครื่องกล 
วิศวกรผูเชี่ยวชาญไฟฟา 
วิศวกรผูเชี่ยวชาญดานการเจาะและผลิตปโตรเลียม 
วิศวกรผูเชี่ยวชาญดานโรงกลั่นปโตรเลียม 
ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรทหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตามหลักเกณฑในบัญชี 32 ทายประกาศ คปค.ฉบับท่ี 33 

ลําดับ ช่ือตําแหนง 
 

หมายเหตุ 
 

156 
157 
158 

 
159 

ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผนทางทหาร 
ผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางและการจัดหนวย 
ผูเชี่ยวชาญดานการขาว 

กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
แพทยเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 

 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายชื่อตําแหนงของพนักงานราชการท่ีไมสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได 
ตามหลักเกณฑในบัญชี 32 ทายประกาศ คปค.ฉบับท่ี 33 

ลําดับ ช่ือตําแหนง 
 

หมายเหตุ 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

กลุมงานบริการ 
พนักงานบริการ 
พนักงานสูทกรรม 
พนักงานซักรีด 
พนักงานเลี้ยงสัตวทางทหาร 
พนักงานบริการเชื้อเพลิง 
พนักงานบริการขนสง 
พนักงานบริการอุตสาหกรรม 
พนักงานทางสาย 
พนักงานเลี้ยวสัตวทดลอง 
พนักงานตัดเย็บเสื้อผา 
พนักงานบริการเวชบริภัณฑ 
พนักงานบริการสุขาภิบาล 
พนักงานโทรศัพท 
ลูกมือชาง 
พนักงานผลิตเสบียง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานคลังยุทโธปกรณ 

กลุมงานเทคนิค 
พนักงานรับ – จายน้ํามัน 
พนักงานรวบรวมและเตรียมขอมูล 
พนักงานหองศัลยกรรม 
พนักงานหองวิสัญญี 
พนักงานรังสีเทคนิค 
พนักงานรักษาศพ 
พนักงานบรรจุหีบหอ 
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