
หลกัเกณฑ์และวิธกีารปรบัระดบัชัน้งานของลูกจา้งประจํา 
สังกดักรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

------------------------- 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง 
ลูกจ้างประจําต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ในตําแหน่งที่มี

ระดับช้ันสูงกว่าครบถ้วน ดังนี้ 
กลุ่มงานบรกิารพื้นฐาน 

1.  ตําแหน่งพนกังานทั่วไป 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ 2 

1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี หรือ 

3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 
2.  ตําแหน่งคนสวน 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งคนสวน ระดับ บ 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งคนสวน ระดับ 1 และดํารง

ตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน

ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่ 
3.  ตําแหน่งพนกังานสถานที ่

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ 1 และ

ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย

ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่ 
4.  ตําแหน่งพนกังานรกัษาความปลอดภัย 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย    

ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน

ด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่ 
 

5. ตําแหน่งพนักงาน... 
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5.  ตําแหน่งพนกังานรบัโทรศพัท ์
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ บ 2 

1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ 1 
และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี หรือ 

3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 
6.  ตําแหน่งพนกังานเกษตรพืน้ฐาน 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ บ 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ 

1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน

ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี หรือ 
   3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่ 
7.  ตําแหน่งพนกังานเข้าเล่ม 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานเข้าเล่ม ระดับ บ 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานเข้าเล่ม ระดับ 1 และ

ดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน

ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี หรือ 
   3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่ 
8.  ตําแหน่งพนกังานเกบ็เอกสาร 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ 1 

และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน

ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี หรือ 
   3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานในหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานสนับสนุน... 
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กลุ่มงานสนบัสนนุ 
1.  ตําแหน่งพนกังานพิมพ ์

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานพิมพ์  ระดับ ส 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่ เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1              

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่ 
3. ทั้ง ข้อ 1 และ ข้อ 2  ต้องมีความรู้ความสามารถดังนี้ 

3.1 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คํา และสําหรับ
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา หรือในอัตราความเร็วสําหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ       
25  คํา หรือ 

3.2  กรณีพิมพ์ ด้วยเครื่ องคอมพิว เตอร์สามารถพิมพ์ ดีดภาษาไทยได้             
ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คํา หรือในอัตราความเร็ว
สําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่า นาทีละ 30 คํา 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานพิมพ์  ระดับ ส 3 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่ เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 1              

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
2. แต่งต้ังจากผู้ที่ เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 2             

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  ปี  หรือ 
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา           

ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ 
5. ทั้ง ข้อ 1  ถึง ข้อ 4  ต้องผ่านการทดสอบความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยหรือ

ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ 50 คํา         
กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า 55 คํา 
2.  ตําแหน่งพนกังานออกของ 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานออกของ  ระดับ ส 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานออกของ ระดับ 1              

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือ 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  ปี  หรือ 
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ 
 
 
 

3. ตําแหน่งพนักงาน... 
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3.  ตําแหน่งพนกังานประจําห้องทดลอง 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง  ระดับ ส 2 

1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง 
ระดับ 1  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี หรือ 

3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 
4.  ตําแหน่งพนกังานห้องปฏบิตักิาร 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ  ระดับ ส 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ     

ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี หรอื 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  ปี  หรือ  
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่    
5.  ตําแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1         

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานช่าง... 
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กลุ่มงานช่าง 
1.  ตําแหน่งชา่งไฟฟา้ 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 
1. แต่ง ต้ังจากผู้ที่ เคยดํารงตําแหน่ง เ ดิม  หรือตําแหน่งช่ างไฟฟ้าระดับ  2               

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่    

และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  10  ปี  หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ในหน้าที่ หรือ 
4. เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์กับ

ลักษณะงานในหน้าที่ 
2.  ตําแหน่งชา่งไม้ 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งช่างไม้ ระดับ ช 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่างไม้ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี  หรือ  
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
4. เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์กับ

ลักษณะงานในหน้าที่ 
3. ตาํแหน่งชา่งเครื่องยนต ์

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ ระดับ ช 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่ เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ระดับ 1        

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี  หรือ  
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  ปี หรือ 
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์กับ

ลักษณะงานในหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 

4. ตําแหน่งช่าง... 
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4.  ตําแหน่งชา่งฝีมือโรงงาน 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 2 

1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่างฝีมือโรงงานระดับ 1       
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี หรือ 

3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 

4. เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 3 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่างฝีมือโรงงานระดับ 2      

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี  หรือ 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  ปี  หรือ 
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4 

1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่างฝีมือโรงงานระดับ 3       
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่    
และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  10  ปี หรือ 
   3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ 
5.  ตําแหน่งชา่งระบบน้าํ 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งช่างระบบน้ํา ระดับ ช 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่ เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่างระบบน้ํา ระดับ 1         

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี  หรือ  
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  ปี หรือ 
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์กับ

ลักษณะงานในหน้าที่ 
 

6. ตําแหน่งพนักงาน... 
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6.  ตําแหน่งพนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2 
แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
7.  ตําแหน่งผูช้่วยช่างทั่วไป 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 2 
1. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1      

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี  หรือ  
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
5. เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์กับ

ลักษณะงานในหน้าที่ 
8. ตาํแหน่งชา่งเขยีนแบบ 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งช่างเขียนแบบ ระดับ ช 3 
 1. แต่งต้ังจากผู้ที่ เคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่างเขียนแบบระดับ 2         

ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และ

เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  10  ปี  หรือ 
 3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ

งานในหน้าที่  หรือ 
   4. เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ขั้นตอนและวิธีการ

การดําเนินการสอบคัดเลือก 
1. ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ โดยวิธีสอบข้อเขียน 

คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
2. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนและหรือสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม  

100 คะแนน โดยจํานวนคําที่พิมพ์ดีดต้องเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยเคร่งครัด สําหรับการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ดีดในการสอบ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการแต่ละหน่วยงาน 

3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50  คะแนน 
4. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยกําหนดให้มีเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ 
5. ในการตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า     

ร้อยละ 60 
6. ภายหลังจากได้รับคําสั่งแต่งต้ังลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่เรียบร้อยแล้ว                 

ให้ สํานัก/กอง/เทียบเท่า ดําเนินการจัดทํารายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)                 
ของตําแหน่งลูกจ้างประจํา ตามแบบ ลปจ.1 ของตําแหน่งเดิมและตําแหน่งใหม่ ส่งกองการเจ้าหน้าที่ ด้วย 


