
4-7-018 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 : วนัที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 

 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
สายงาน   ปฏิบัติงานช่างโลหะ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางโลหกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การหล่อ หลอม การผสมโลหะ และการแยกโลหะผสม การท าโลหะให้บริสุทธิ์ การถลุงแร่ การแยกโลหะ
จากแร่ การแปรรูปโลหะ การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะ การทดสอบคุณสมบัติทางกล ตรวจสอบ  
ความเรียบร้อยของระบบเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานโลหกรรม การออกแบบและแก้ไขดัดแปลง
แบบหล่อโลหะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  นายช่างโลหะ  ระดับปฏิบัติงาน 
  นายช่างโลหะ  ระดับช านาญงาน 
  นายช่างโลหะ  ระดับอาวุโส 
 
 
 

ก.พ. ก าหนดวันที่  11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 



4-7-018-1 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 : วนัที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 

 
ต าแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานช่างโลหะ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นายช่างโลหะ 
 
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติงาน 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างโลหะ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) ควบคุมการด าเนินกิจการถลุงแร่ การควบคุมการหลอม หล่อโลหะและโลหะผสม          
การแยกโลหะผสม และการรีดโลหะ การท าโลหะบริสุทธิ์ การแปรรูปโลหะ   
  (2) ดัดแปลง แก้ไข เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบโลหกรรม 
  (3) ตรวจสอบ ควบคุม โรงงานที่ได้รับอนุญาตแล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เงื่อนไข และ
ระเบียบข้อบังคับท่ีทางราชการก าหนด 
 
 2. ด้านการบริการ 

  (1)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานโลหกรรมที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความช านาญด้านงานโลหกรรม แก่ผู้ที่สนใจ 
  (2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือ
และความร่วมมือในงานโลหกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
โลหะการ หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคการหล่อ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
 

 
ก.พ. ก าหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 
 
 

2 



4-7-018-2 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 : วนัที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 

 
ต าแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานช่างโลหะ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นายช่างโลหะ 
 
ระดับต าแหน่ง  ช านาญงาน 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
และความช านาญงานด้านช่างโลหะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านช่างโลหะ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินกิจการถลุงแร่ การควบคุมการหลอม หล่อโลหะ 
และโลหะผสม การแยกโลหะผสม และการรีดโลหะ การท าโลหะบริสุทธิ์ การแปรรูปโลหะ รวมทั้งตรวจสอบ
โรงงานถลุงแร่และโรงงานประกอบโลหกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต 
  (2) ดัดแปลง แก้ไข เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบโลหกรรม 
  (3) ตรวจสอบ ควบคุม โรงงานที่ได้รับอนุญาตแล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เงื่อนไข และ
ระเบียบข้อบังคับท่ีทางราชการก าหนด  
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขและให้ค าแนะน าชี้แจงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานโลหกรรม 
   (5) เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโลหกรรมจริง เพ่ือประโยชน์  
ในการวางแผนงานโลหกรรมในอนาคต 
 



 2. ด้านการก ากับดูแล 

  (1) ก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน หรือ
หัวหน้างาน เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  (2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโลหกรรม ในหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 3. ด้านการบริการ 

  (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรม เกี่ยวกับงานโลหกรรมที่ตนมีความรับผิดชอบ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความช านาญด้านงานโลหกรรมแก่ผู้ที่สนใจ 
  (2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือ
และความร่วมมือในงานโลหกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน  
ของหน่วยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโลหะ ระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี 
ให้ลดเป็น 5 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโลหะ  ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือ  
ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4  ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนายช่างโลหะ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 
โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโลหะ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
 

ก.พ. ก าหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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4-7-018-3 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 : วนัที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 

 
ต าแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานช่างโลหะ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นายช่างโลหะ 
 
ระดับต าแหน่ง  อาวุโส 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ  
ความช านาญงานด้านช่างโลหะ ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านช่างโลหะ ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจ 
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) ก าหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 
  (2) ควบคุมและตรวจสอบการควบคุมการหลอม หล่อโลหะและโลหะผสม การแยก 
โลหะผสม และการรีดโลหะ การท าโลหะบริสุทธิ์ การแปรรูปโลหะ 
  (3) ดัดแปลง แก้ไข เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบโลหกรรม 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโลหกรรม เพ่ือประโยชน์ 
ในการวางแผนงานโลหกรรม 
 
 2. ด้านการก ากับดูแล 

  (1) ก ากับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 



  (2) ให้ค าแนะน าในการวางแผนประเมินผลและติดตามแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง 
ในการปฏิบัติงานโลหกรรมในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 3. ด้านการบริการ 
  (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรม เกี่ยวกับงานโลหกรรมที่ตนมีความรับผิดชอบ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความช านาญด้านงานโลหกรรมแก่ผู้ที่สนใจ 
  (2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือ
และความร่วมมือในงานโลหกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน  
ของหน่วยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโลหะ ระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี หรือด ารง
ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ช่างโลหะ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่คว ามรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 
เงินเดือนขั้นสูงส าหรับต าแหน่ง  

 ให้ได้รับเงินเดือนถึงอัตราขั้นสูงของบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
 
 

ก.พ. ก าหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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