
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย

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

ดวยการรถไฟแหงประเทศไทยไดเห็นชอบ และอนุมัติใหดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขา
ทํางาน ในการรถไฟแหงประเทศไทย   จํานวน   181 อัตรา   ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้.-

๑. ตําแหนงที่จะบรรจุ แตงตั้ง และเงินเดือนที่ไดรับ

สังกัดฝายปฏิบัติการเดินรถ
๑.1 พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 64 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 1  หนวยที่ 1)

สังกัดฝายบริการสินคา
๑.2 พนักงานการตลาดและทรัพยสิน 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน   1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 2  หนวยที่ 2)
๑.3 พนักงานการเดินรถ 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน   1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 3  หนวยที่ 3)
๑.4 พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานหามลอ) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 57 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 4  หนวยที่ 4)

สังกัดฝายการชางกล
๑.5 วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 2 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 5 หนวยที่ 5)
๑.6 พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 2 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 6 หนวยที่ 6)

สังกัดฝายการชางโยธา
๑.7 พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 2 อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 7  หนวยที่ 7)
สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
๑.8 วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน  4 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 8  หนวยที่ 8)
๑.9 พนักงานเทคนิค 4 อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 3 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 9 หนวยที่ 9)

สังกัดฝายการเงินและการบัญชี
๑.10 พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 2 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 10 หนวยที่ 10)
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สังกัดฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.11 พนักงานคอมพิวเตอร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 7 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 11 หนวยที่ 11)
๑.12 พนักงานคอมพิวเตอร 4 อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน   1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 12  หนวยที่ 12)
๑.13 พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน   1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 13  หนวยที่ 13)

สังกัดฝายบริหารทรัพยสิน
๑.14 พนักงานการตลาดและทรัพยสิน 7 อัตราเงินเดือน 20,030.- บาท จํานวน 1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 14 หนวยที่ 14)
๑.15 พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน   1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 15 หนวยที่ 15)
๑.16 พนักงานการตลาดและทรัพยสิน 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 23 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 16 - 20 หนวยที่ 16 - 19)

สังกัดสํานักงานแพทย
๑.17 นายแพทย 7 อัตราเงินเดือน 20,030.- บาท จํานวน 3 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 21 หนวยที่ 20)
๑.18 เภสัชกร 6 อัตราเงินเดือน 17,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 22 หนวยที่ 21)
๑.19 พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 4 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 23 หนวยที่ 22)
๑.20 พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 6 (นักรังสีเทคนิค)

อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 24 หนวยที่ 23)

* หมายเหตุ ตําแหนงเดิมที่ระบุไวในวงเล็บของบางหนวย  เพื่อสื่อความหมายใหผูสมัครเขาใจงายทั่วกัน

๒. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามที่กําหนดไว ตาม พระราชบัญญัติ คุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 นับถึงวันปดรับสมัคร
๒.๑ ไมอนุญาตให ลูกจางรายเดือนรอการบรรจุ และผูที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานของการรถไฟแหง

ประเทศไทย สมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้
๒.2 มีสัญชาติไทย
๒.3 อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร

    ๒.4 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
๒.5 ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน  วัณโรคระยะอันตราย 

โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.6 ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ  หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใด ๆ
๒.7 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๒.8 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๒.9 ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
๒.10 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรืออาญาที่หนักกวาจําคุก เวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
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   ๒.๑1 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงตองออกจากราชการ หรือจากองคการของรัฐบาล    

องคการสาธารณะ เทศบาลหรือสุขาภิบาล
   ๒.๑2 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือ จากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ เพราะกระทําผิดวินัย
  ๒.๑3 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
   ๒.๑4 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
   ๒.๑5 ตองสามารถทํางานใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา
   ๒.๑6 ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร การรถไฟฯ ไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุเขาทํางานได ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และรายละเอียด  
     รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฯ

๔. การรับสมัครสอบ (สามารถสมัครไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น)
4.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผูประสงคจะสมัครสอบไดทางอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็บไซต www.railway.co.th หรือ 
http://railway.thaijobjob.com ระหวางวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน  2559   
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี.้-

      ๔.๑.๑ ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซตการรถไฟแหงประเทศไทย www.railway.co.th หัวขอ 
“กรอกใบสมัคร”  หรือ http://railway.thaijobjob.com

      ๔.๑.๒ ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ

      ๔.๑.๓ พิมพแบบฟอรมการชําระเงินในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผน เพื่อนําไปชําระเงิน ซึ่ง
ผูสมัครสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินไดหลังจากยืนยันการสมัคร หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น  สามารถ
เขาระบบเพื่อจัดพิมพแบบฟอรมการชําระเงินไดภายหลัง

ผูสมัครสอบสามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงินใหมไดอีก แตไมสามารถแกไขขอมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได

4.1.4 การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน 
(ตามขอ 4.๑.๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
ระหวางวันที่ 20  มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน  2559 ภายในเวลาทําการของธนาคาร
และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมการ
สมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนดเทานั้น

4.1.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 
28๐ บาท ซึ่งประกอบดวย

(๑) คาธรรมเนียมสอบ   จํานวน 250 บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท 

(อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)

ทั้งนี้ เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเมื่อชําระแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  4.2 เลขประจําตัวสอบ  ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด

เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัคร ที่มีเลข
ประจําตัวสอบไดทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com
หลังจากชําระเงินแลว (สามารถพิมพใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 13  กรกฎาคม  2559  เปนตนไป)



๔
ในกรณีผูสมัครเปนบุตรของพนักงานหรือบุตรของอดีตพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดขึ้นทะเบียน

ประวัติของการรถไฟแหงประเทศไทยไวแลว  หรือกรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย  
ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๒ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) ใหนําหลักฐานการชําระเงินไปแสดงขอหนังสือ
รับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไปลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกลาวเปน
เท็จ ถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย) เสนอตอฝาย/สํานักงานตนสังกัดโดยตรง โดย
ใหฝาย/สํานักงานรวบรวมนําสงให กองการบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ
5.1 ผูสมัครสอบ 1 คน  เลือกสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนง 1 สังกัด เทานั้น  และเมื่อเลือกคลิก

ปุม “สงใบสมัคร” แลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขตําแหนงที่สมัครสอบไมไดทุกกรณี
๕.2 ผูสมัครสอบตองมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามประกาศรับสมัคร

สอบแขงขัน โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น  ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย/กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของ
สถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัคร  (วันที่ 28  มิถุนายน  2559) หากตรวจสอบแลวพบวาคุณวุฒิ
การศึกษาคลุมเครือ ไมชัดเจน ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศฯ  การรถไฟแหงประเทศ
ไทย  จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน  จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจ/ุแตงตั้ง 
และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๕.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. 
๒๕๔๔ ดังนั้นหากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจา
พนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากปลอมแปลงเอกสาร หรือการใชเอกสารปลอมเปนความผิดตาม
กฎหมายอาญามีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๕.4 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวน
ตามความเปนจริง   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใดๆ หรือตรวจสอบพบวาเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิการศึกษาคลุมเครือหรือไมตรงตามตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว    การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบแขงขัน
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ

5.5 ผูสมัครสอบที่ผานการสอบคัดเลือก จะตองทําสัญญาไวกับ การรถไฟฯ วาจะปฏิบัติงานใหแกการ
รถไฟฯ เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หากปฏิบัติงานใหแกการรถไฟฯ ไมครบตามสัญญาฯ  ตองชดใชเงินตามอัตรา
เงินเดือน  ตามที่  การรถไฟฯ จาย เปนจํานวนระยะเวลา 2 ป หรือตามระยะเวลาที่เหลือจริง หรือกรณีไดรับการ
บรรจุแตงตั้งเปนพนักงานแลว  จะตองปฏิบัติงานในฝาย/สํานักงานนั้นกอน ไมนอยกวา 4 ป จึงจะโยกยายขาม 
ฝาย/สํานักงานได ยกเวนในกลุมธุรกิจเดียวกัน

ในกรณเีลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหอง
สอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวน ในกรณีชื่อ–นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับขอมูล
หลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครสอบตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น 
จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ

อนึ่ง  กรณีตรวจสอบพบภายหลังวา เอกสารการสมัครสอบ และหลักฐานตางๆ เชน ระเบียนแสดงผลการ
เรียน, ใบสําคัญทางทหาร (แบบ ส.ด. ๘ หรือแบบ ส.ด. ๔๓ ), ผลการตรวจสอบลายนิ้วมือ ฯลฯ มีขอบกพรอง หรือ
คลุมเครือ และขัดตอ พ.ร.บ./ขอบังคับ/ระเบียบ/คําสั่งที่เกี่ยวของ หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแหง
ประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจ/ุแตงตั้ง 
และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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6. เอกสาร และหลักฐานที่ตองยื่นกอนเขาสอบภาคสัมภาษณ (เฉพาะผูที่ผานการสอบภาคขอเขียน 
จะตองย่ืนเอกสารและหลักฐานใหครบถวนถูกตองตามประกาศ  กอนวันสอบภาคสัมภาษณ  ซึ่งการรถไฟฯ จะ
ประกาศ วัน เวลา ใหทราบภายหลัง)

๖.๑ ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (Internet) โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไม
สวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว (ขนาด ๒ นิ้ว) ซึ่งถายไมเกิน ๑ ป นับถึงวันปดรับสมัคร (วันที่ 28  มิถุนายน  
2559 ) พรอมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบใหครบถวน

    ๖.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหนงที่สมัครสอบ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายใน
วันปดรับสมัครสอบ ( วันที่ 28  มิถุนายน  2559 ) จํานวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัครสอบ ( วันที่ 28  มิถุนายน  2559 )

๖.๓ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น 
ฉบับจริง และสําเนาภาพถายบัตรดังกลาว จํานวน ๑ ฉบับ

    ๖.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ สําเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไมตรงกัน เชน ใบสําคัญการสมรส 

(เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล อยางละ ๑ ฉบับ 
๖.๖ สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘ หรือแบบ ส.ด. ๔๓  จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครสอบเพศชาย)
๖.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกวา 

จํานวน ๑ ฉบับ โดยใบอนุญาตดังกลาว จะตองไดรับอนุญาตและไมหมดอายุ กอนวันปดรับสมัคร ( วันที่ 28  
มิถุนายน  2559 ) เฉพาะผูสมัครสอบใน หนวยที่ 5 ตําแหนง วิศวกร 6 สังกัดฝายการชางกล  และหนวยที่ 8
ตําแหนง วิศวกร 6 สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

6.8 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา โดยใบอนุญาตดังกลาวจะตองไดรับ
อนุญาต กอนวันปดรับสมัคร ( วันที่ 28  มิถุนายน  2559 ) เฉพาะผูสมัครสอบใน หนวยที่ 20 ตําแหนง
นายแพทย 7  สังกัดสํานักงานแพทย

6.9 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม โดยใบอนุญาตดังกลาว จะตอง
ไดรับอนุญาตและไมหมดอายุ กอนวันปดรับสมัคร ( วันที่ 28  มิถุนายน  2559 ) เฉพาะผูสมัครสอบใน หนวยที่ 
21  ตําแหนง เภสัชกร 6 สังกัดสํานักงานแพทย

6.10 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล  จากสภาการพยาบาล โดยใบอนุญาตดังกลาว จะตอง
ไดรับอนุญาตและไมหมดอายุ กอนวันปดรับสมัคร ( วันที่ 28  มิถุนายน 2559 ) เฉพาะผูสมัครสอบใน หนวยที่
22 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 6 สังกัดสํานักงานแพทย

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อกํากับไว
ดวยพรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา

๗. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
การรถไฟแหงประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบใหทราบใน วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่เว็บไซต www.railway.co.th  หรือ
http://railway.thaijobjob.com
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๘. วิธีการสอบคัดเลือก
         ๘.๑ การสอบภาคขอเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน

-   วิชาความรูทั่วไป (ความรูทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)   
๑  ชั่วโมง ๓๐ นาที ๗๐  คะแนน

-   วิชาความรูทั่วไป (ดานแรงงานสัมพันธ) ๔๕ นาที ๓๐  คะแนน
-   วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ๓  ชั่วโมง   ๑๐๐  คะแนน

    8.2 การสอบภาคสัมภาษณ  (ทุกตําแหนง) คะแนนเต็ม    ๙๐ คะแนน   

๙. เกณฑการตัดสิน
๙.๑  ผูสมัครสอบที่ผานการสอบขอเขียน จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มของ

แตละวิชา โดยจะคัดเลือกตัวบุคคลที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละตําแหนงไวจํานวนไมเกิน 3 เทาของจํานวนที่เปดรับ
สมัคร   จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบภาคสัมภาษณ 

๙.๒  ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคสัมภาษณจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนน
เต็มทุกภาครวมกัน (ภาคขอเขียนรวมกับภาคสัมภาษณ) จึงจะถือวาเปนผูสอบได   โดยจะคัดเลือกผูที่ไดรับคะแนนทุก
ภาครวมกันสูงสุดเปนอันดับแรก และลดระดับลงมาจนกระทั่งไดบุคคลเขาทํางานในการรถไฟฯ ครบตามจํานวน 

๙.๓  ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ก็ใหผูที่ไดผลการเรียน
คะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา

๑๐. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  จะขึ้นบัญชีสํารองไว  ๑  ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว การขึ้นบัญชี
สํารองไวเปนอันยกเลิก

ทั้งนี ้ การรถไฟฯ ดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค  ดังนั้นหากมีผูใดแอบ
อางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน โปรดอยาได
หลงเชื่อเปนอันขาด และหากมีขอสงสัยหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมในการสมัครสอบโปรดติดตอ งานวางแผน
และสรรหา กองการบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๑ ตอ ๕๒๕๔

ประกาศ   ณ   วันที่    8   มิถุนายน    พ.ศ.    ๒๕๕9

(ลงนาม)        พีระเดช  หนูขวัญ     

( นายพีระเดช  หนูขวัญ )
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน

ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย



                            เอกสารแนบหมายเลขที่ 1
หนวยที่ 1

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) จํานวน 64 อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       
สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือการบัญชี หรือการตลาด  หรือการเลขานุการ    

หรือการประชาสัมพันธ  หรือธุรกิจคาปลีก  หรือภาษาตางประเทศ  
สังกัด             ฝายปฏิบัติการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. เพศชาย และตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสามปตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือไมนอยกวาหนึ่งปตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือการบัญชี หรือการตลาด 
หรือการเลขานุการ หรือการประชาสัมพันธ   หรือธุรกิจคาปลีก หรือภาษาตางประเทศ

4. สายตาดี และมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี
6. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี
7. มีขีดความสามารถ (Competency) เปนไปตามที่การรถไฟฯ กําหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. ปฏิบัติงานใหบริการในการจําหนายตั๋วโดยสารประจําวัน ตั๋วลวงหนา การเปลี่ยนแปลงการ

เดินทาง การคืนเงินคาโดยสาร
2. ปฏิบัติงานใหบริการรับสงสินคา สัมภาระ การคิดคาระวาง การออกใบสงของ การจัดสินคาขึ้น

บรรทุก การเก็บคาระวางเพิ่ม
3. รับสงโทรเลข โทรพิมพ โทรสาร หนังสือเอกสาร และสิ่งพิมพตางๆ
4. จัดทําบัญชี รวบรวมเงินรายไดนําสงผูเกี่ยวของ
5. ตรวจนับจํานวนสินคาใหถูกตองตามใบสงของที่กํากับมากับขบวนรถ
6. ใหบริการขอมูลกับผูใชบริการเกี่ยวกับการโดยสาร สินคา เวลา และเสนทางการเดินรถ
7. จัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
8. เก็บรวบรวมสถิติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
9. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 2
หนวยที่  2

ตําแหนง         พนักงานการตลาดและทรัพยสิน 6 จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ             ปริญญาตร ี       
สาขาวิชา/วิชาเอก พาณิชยศาสตร  หรือเศรษฐศาสตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือการบริหาร             

หรือกฎหมาย  หรือรัฐศาสตร
สังกัด             ฝายบริการสินคา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร   ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพาณิชยศาสตร  หรือเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร  
หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา

4. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี
5. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ศึกษา / วิเคราะห / วางแผนการตลาดการขนสง ทั้งดานพฤติกรรมและความตองการของ

ผูใชบริการขนสงสินคา
๒. ศึกษาและวิเคราะหโครงการศึกษาวิจัยตางๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือกับผูเชี่ยวชาญดาน

การขนสงสินคา
๓. เก็บรวบรวมขอมูลสถิติปริมาณการขนสงสินคาและรายได  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการวางแผนการตลาด
4. ศึกษาวิเคราะหขอมูลขาวสารทางเศรษฐกิจการคา จัดเก็บขอมูลขาวสาร ที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานดานการขนสงสินคา  เพื่อใชเปนขอมูลวางแผนดานการตลาด
5. ศึกษากลยุทธทางการตลาดของคูแขงขัน  และพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับแนว

ทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการขนสงสินคาทางรถไฟ
6. จัดทํารายงาน  การประมาณการความตองการขนสงสินคาทางรถไฟ  รวมถึงแนวทางการเพิ่ม

สวนแบงตลาดการขนสงสินคาทางรถไฟ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 3
หนวยที่  3

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๖   จํานวน   1  อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  
สาขาวิชา/วิชาเอก  บริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร   
                 หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือเศรษฐศาสตร 
สังกัด             ฝายบริการสินคา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร   ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร  หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร                    
หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือเศรษฐศาสตร ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสี่ปตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี
6. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ควบคุม  และหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเดินรถ  งานปฏิบัติการสถานีและยาน 
2. การตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประมวลเหตุอันตราย และสถิติการเสียหาย 
3. ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบการเดินรถ  และการสินคา
4. ติดตามและประสานงานดานการปฏิบัติงานในระบบควบคุมติดตามรถดวยคอมพิวเตอร กับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานมีความเรียบรอย
5. วิเคราะหขอมูลและปญหารวมกับ นายสถานี หรือตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของกับการติดตามรถ เพื่อ

เสนอแนวทางปรับปรุงแกไขการควบคุมติดตามรถสินคาใหมีประสิทธิภาพ
6. ราง โตตอบ ติดตามเรื่อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
7. เก็บรวบรวมสถิติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
8. ราง โตตอบ ติดตามเรื่อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
9. ติดตอประสานงานกับหนวยงานในทองถิ่น และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



                                           เอกสารแนบหมายเลขที่ 4
หนวยที่  4

ตําแหนง         พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ) จํานวน 57 อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        
สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือการบัญชี หรือการตลาด  หรือการเลขานุการ    

หรือการประชาสัมพันธ  หรือธุรกิจคาปลีก  หรือภาษาตางประเทศ  
สังกัด             ฝายบริการสินคา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. เพศชาย และตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสามปตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน   หรือไมนอยกวาหนึ่งปตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือการบัญชี  หรือการตลาด 
หรือการเลขานุการ   หรือการประชาสัมพันธ   หรือธุรกิจคาปลีก  หรือภาษาตางประเทศ

4. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี
6. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี
7. มีขีดความสามารถ (Competency) เปนไปตามที่การรถไฟฯ กําหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. ปฏิบัติงานบนขบวนรถโดยสาร รถสินคา รถงาน การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการ

ปฏิบัติงานขบวนรถ
2. ปฏิบัติงานบนขบวนรถดานการโดยสาร รถสินคา ใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่งที่กําหนดให
3. ทําการตัดรถ รับรถตามลําดับรถ หรือตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ
4. ตรวจสอบขอพวง ทอหามลอ อุปกรณ และความเรียบรอย ความสะอาดของรถที่รับผิดชอบ
5. การจัดที่นั่ง  ดูแลความเรียบรอย ดูแลใหความชวยเหลือผูโดยสารในการขึ้น/ลงขบวนรถ  และ

ในระหวางการเดินรถ ความปลอดภัย การตรวจตั๋วโดยสาร และอํานวยความสะดวกในการเดินทางแกผูโดยสาร
6. จัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
7. เก็บรวบรวมสถิติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
8. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 



                                           เอกสารแนบหมายเลขที่ 5
หนวยที่  5

ตําแหนง         วิศวกร ๖   จํานวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส, ไฟฟากําลัง) 
สังกัด             ฝายการชางกล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร  ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )

                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    3. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส, ไฟฟากําลัง)
ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกวา
                    5. สายตาดี และมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ควบคุมการหมุนเวียนรถจักรดีเซล  รถดีเซลราง รถโดยสาร รถสินคา
๒. ควบคุมและจัดการบํารุงรักษารถจักรดีเซล รถดีเซลราง รถโดยสาร รถสินคา
๓. ควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการบํารุงรักษา
๔. กําหนดแผนการซอมรถจักรดีเซล รถดีเซลราง รถโดยสาร รถสินคา
๕. อบรม แนะนําดานเทคนิคใหพนักงานในดานการซอมบํารุงรักษารถจักรดีเซล รถดีเซลราง 

รถโดยสาร รถสินคา
๖. รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการชํารุดของอะไหล และอุปกรณที่ใชกับรถจักรดีเซล 

รถดีเซลราง รถโดยสาร รถสินคา
๗. ตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานจําเพาะของอะไหล และอุปกรณที่ใชในการซอมบํารุงรถจักรดีเซล 

รถดีเซลราง รถโดยสาร รถสินคา
๘. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



                                        เอกสารแนบหมายเลขที่ 6
หนวยที่  6

                 
ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๖  จํานวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก    บัญชี
สังกัด             ฝายการชางกล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร  ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                   ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี  ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสี่ปตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี
5. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ การพูด การอาน การแปล และการเขียนได

เปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. รวบรวมจัดทําคําขอตั้งงบประมาณและติดตามการใชจายงบประมาณ
๒. จัดทําและรวบรวมสรุปแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายตามงบประมาณ
๓. ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
๔. ประมวลผลและวิเคราะหสถิติผลการดําเนินงานและคาใชจายตามงบประมาณ
5. รวบรวมและสรุปผลงานและคาใชจายในการซอมรถจักรและลอเลื่อน
6. ตรวจสอบ รวบรวมและสรุปบัญชีสตอกอะไหลของหนวยงานในสังกัดฝายการชางกล
7. ตรวจสอบและควบคุมการจัดทําบัญชีตนทุนในการซอมรถจักรและลอเลื่อน
8. ใหคําปรึกษาและแนะนําการขอตั้งและการใชจายงบประมาณ
9. ออกแบบและจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อใชในการบริหารจัดการและบริหารตนทุน
10. ใหคําปรึกษาและแนะนําการจัดทําบัญชีตนทุน
11. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ
12. ใหบริการสถิติขอมูลดานคาใชจายและการเงินตามความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
13. จัดทํารายงานตางๆ ดานการเงินและงบประมาณ
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



                                       เอกสารแนบหมายเลขที่ 7
หนวยที่  7

                 
ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๖  จํานวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก    บัญชี  หรือการเงิน
สังกัด             ฝายการชางโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร   ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                   ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี  หรือการเงิน  ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา
สี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมจัดทํางบประมาณทําการประจําปของสวนกลางฝายการชางโยธา
๒. ตรวจสอบและจัดทํารายงานคาใชจายประจํางบประมาณทําการประจําเดือน  และงบประมาณ

ทําการประจําป  เสนอฝายการชางโยธา
3. จัดทําสรุปคาใชจายงบประมาณทําการประจําเดือน  เสนอฝายการชางโยธา
4. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจายและเบิกเงินคืนในการดําเนินการกับงานจัดซื้อ-จัดจาง
5. ตรวจสอบรายงานการตรวจรับงานแตละงวด  ของศูนยตางๆ เสนอฝายการชางโยธา
6. ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนทรัพยสินและการตัดบัญชี  การตัดจําหนายเลิกใชการ
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติทํางานลวงเวลา  วันหยุดของศูนยฯ  เขตฯ แขวงฯ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 



                                        เอกสารแนบหมายเลขที่ 8
หนวยที่  8

ตําแหนง         วิศวกร 6 จํานวน 4 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/วิชาเอก วิศวกรรมโทรคมนาคม  หรือวิศวกรรมไฟฟา  หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

หรือวิศวกรรมสื่อสาร
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร   ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
3. คุณวุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  หรือ

วิศวกรรมไฟฟา  หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  หรือวิศวกรรมสื่อสาร  ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสี่ป
ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกวา
5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

                    6. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ชวยดําเนินการ และพิจารณาจัดทําเอกสารประกวดราคา และเอกสารทางดานเทคนิคตางๆ ที่

เกี่ยวของกับงานในหนาที่ เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา
๒. ชวยทําการสํารวจ และรวบรวมสถิติการขัดของของระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ใน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓. ติดตามผลการบํารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เพื่อหาทางปรับปรุง แกไข

ปญหาตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี และมีความปลอดภัยทั้งในดานการเดินรถ
๔. รวมปฏิบัติงาน  ออกแบบ  ดัดแปลง  แกไขอุปกรณระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ให

อุปกรณสามารถทํางานไดทั้งระบบ
๕. ตรวจสอบ  วิจัย  คนควาหาขอมูลในการจัดทํามาตรฐานอุปกรณในการบํารุงรักษา
๖. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการควบคุมบริหารงานโครงการใหมีประสิทธิภาพ



                                   เอกสารแนบหมายเลขที่ 9
หนวยที่  9

ตําแหนง         พนักงานเทคนิค ๔ จํานวน 3 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก ชางไฟฟา หรือชางอิเล็กทรอนิกส หรือชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต 

หรือชางอุตสาหกรรม  หรือชางเชื่อมโลหะ  หรือชางวิทยุ  หรือชางกลโรงงาน     
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. เพศชาย และตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสามปตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน   หรือไมนอยกวาหนึ่งปตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขาวิชาชางไฟฟา หรือชางอิเล็กทรอนิกส  หรือชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต 
หรือชางอุตสาหกรรม หรือชางเชื่อมโลหะ  หรือชางวิทยุ หรือชางกลโรงงาน

๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี
5. สายตาดี และมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดส)ี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ชวยติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ที่อยูในความรับผิดชอบใหคงอยูในสภาพที่ใชการได
๒. ชวยจัดทํารายงานประจําวัน หรือรายงานเหตุอันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้น เสนอผูบังคับบัญชาชั้นตน
๓. ชวยดําเนินการตรวจสอบทั้งอุปกรณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด พรอมทั้งหาขอมูลโดยจัดทํา

เปนสถิติรวบรวมไวเปนฐานขอมูลประกอบการทํางานในหนวยงาน
๔. ชวยประสานงานในสวนงาน และดําเนินการปรับปรุงขอมูลแผนผัง และวงจรตางๆ ของระบบ

อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมทั้งหมดใหถูกตองทันสมัยจนกวาจะสงมอบอุปกรณ และระบบนั้นใหศูนยที่
เกี่ยวของรับไวดูแลตอไป

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 10
หนวยที่  10

                 
ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๖  จํานวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก    บัญชี
สังกัด             ฝายการเงินและการบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร   ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                   ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี  ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสี่ปตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. การจัดทําประมาณการทางการเงินตางๆ เพื่อใชประกอบการวางแผนทางการเงิน ทั้งระยะสั้น

และระยะยาว
๒. จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณและวางแผนจัดหาเงิน เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป
๓. จัดทํางบการเงิน รายไตรมาส และประจําป รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการ

วิเคราะหฐานะการเงิน  รายเดือน รายไตรมาส และประจําป
๔. จัดทํารายงานคํานวณมูลคากําไรเชิงเศรษฐศาสตรประจําป และการเปลี่ยนแปลงมูลคากําไรเชิง

เศรษฐศาสตร
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 11
หนวยที่ 11

                 
ตําแหนง         พนักงานคอมพิวเตอร ๖  จํานวน 7 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก  สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สังกัด             ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร  ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
หลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  โดยจะตอง
เรียนวิชาดานการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรไมนอยกวา 15 หนวยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ดําเนินการสํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห  และเก็บรวบรวมขอมูลตามความตองการ  จากหนวยงาน

ภายในการรถไฟฯ  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในการออกแบบ  วางแผนงานงบประมาณ 
บริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ปฏิบัติงานดานการออกแบบ  ปรับปรุงและบํารุงรักษา  ระบบงานสารสนเทศ  และระบบเว็บ
แอปพลิเคชันตางๆ ของการรถไฟฯ เพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชงานใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
และมีประสิทธิภาพ

๓. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษา สํารองขอมูล และโปรแกรม รวมถึงการบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย  Internet สวนกลางของการรถไฟฯ ใหมีความพรอมใชงาน  จัดทําคูมือและควบคุมการใชงานระบบ
สารสนเทศใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาการและความปลอดภัย

๔. ใหคําปรึกษา  และใหความชวยเหลือดานเทคนิคในการใชระบบงานสารสนเทศรวมถึงตรวจสอบ
บํารุงรักษา และซอมแซมคอมพิวเตอร ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหระบบตางๆ สามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5. ดําเนินการจัดทําคูมือการใชงานระบบงานสารสนเทศและคูมือการทํางานของโปรแกรมระบบงาน
ตางๆ เพื่อใหผูใชไดทบทวนการใชงานระบบสารสนเทศเปนข้ันตอนไดอยางถูกตอง

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ 12
หนวยที ่ 12   

ตําแหนง         พนักงานคอมพิวเตอร  ๔  จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือชางอิเล็กทรอนิกส
สังกัด             ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร   ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสามปตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน  หรือไมนอยกวาหน่ึงปตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขาคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือชางอิเล็กทรอนิคส

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ชวยปฏิบัติงานดานการจัดการ  ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบปฏิบัติการ และอื่นๆให

สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ชวยปฏิบัติงานดานปรับปรุง  บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  ระบบไฟฟา ระบบสํารอง

ไฟ ระบบปรับอากาศ  ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ชวยปฏิบัติงานดานตรวจสอบและบํารุงรักษา  ศูนยคอมพิวเตอรแมขายสํารอง ใหพรอมใชงาน

อยูเสมอ
4. ชวยตรวจสอบขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของระบบงานตางๆ โดยละเอียดและ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเรงแกไขปญหาระบบใหสําเร็จลุลวงและสามารถดําเนินงานตอไปได
5. ชวยลงบันทึกเหตุการณ (Incident log) ที่เกี่ยวของในรูปแบบมาตรฐาน
6.  ชวยดําเนินการสํารองและกูคืนขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  โดยคํานึงความปลอดภัยและ

ความพรอมใชงาน
7. ชวยดําเนินการการจัดทํารายงานการใชประโยชนของศูนยคอมพิวเตอร
8. ดําเนินการจัดเก็บเอกสารการดําเนินงาน  และเอกสารเทคนิคอยางเปนระบบ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



                                                   เอกสารแนบหมายเลขที่ 13
หนวยที่ 13

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป  ๔ จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        
สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือการบัญชี หรือการตลาด  หรือการเลขานุการ    

หรือการประชาสัมพันธ  หรือธุรกิจคาปลีก  หรือภาษาตางประเทศ  
สังกัด             แผนกบริหารงานทั่วไป ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร   ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสามปตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน   หรือไมนอยกวาหนึ่งปตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือการบัญช ี หรือการตลาด 
หรือการเลขานุการ   หรือการประชาสัมพันธ   หรือธุรกิจคาปลีก  หรือภาษาตางประเทศ

4. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานดานสารบรรณ ลงทะเบียนเขา/ออก จัดทําสําเนาเอกสาร เก็บรักษาและแจกจายเอกสาร
๒. การจดบันทึก  และเรียบเรียงการจัดทํารายงานการประชุม
๓. การจัดหาและควบคุมพัสดุ
๔. การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 14
หนวยที่ 14

                 
ตําแหนง         พนักงานการตลาดและทรัพยสิน 7 จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาโท 
สาขาวิชา/วิชาเอก  พาณิชยศาสตร  หรือเศรษฐศาสตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือการบริหาร  

หรือนิติศาสตร  หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร
สังกัด             งานโครงการ 2  กองโครงการขนาดใหญ ศูนยพัฒนาธุรกิจและโครงการขนาดใหญ

ฝายบริหารทรัพยสิน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาพาณิชยศาสตร หรือเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ  หรือ    
การบริหาร หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร ที่มีหลักสูตร
กําหนดเวลาศึกษาตอจากปริญญาตรีไมนอยกวาสองป และรวมทั้งปริญญาตรีไมนอยกวาหกป

4. มีความรูความสามารถจัดประโยชนที่ดินและทรัพยสินของการรถไฟฯ ในโครงการมีมูลคาตั้งแต
หนึ่งพันลานบาทขึ้นไป

5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
6. มีความรูความเขาใจกฎหมายแรงงาน เขาใจปญหาและวิธีการแกไขปญหาแรงงาน
7. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. จัดทําแผนงานและแผนแมบทการพัฒนาที่ดินที่มีมูลคาโครงการ ตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป
๒. จัดทําแบบแนะแนวการตรวจสอบอาคารดานสถาปตยกรรม ประเมินมูลคาโครงการตรวจสอบ

และควบคุมงานของที่ปรึกษาโครงการ
๓. ดําเนินการและควบคุมการวาจาง และติดตามดําเนินงานของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในดานการ

ออกแบบและการบริหารโครงการ
๔. ควบคุมและดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการของ พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. 2556 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
5. ติดตอประสานงานกับหนวยราชการ  สถาบันและองคกรอื่น รวมทั้งภาคเอกชนในดานวิชาการ
6. ควบคุมดูแล ปกครองบังคับบัญชา มอบหมายงาน แนะนํา ชวยเหลือ ตรวจสอบกลั่นกรองงาน 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 15
หนวยที่  15

                 
ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร
สาขาวิชา/วิชาเอก  พาณิชยศาสตร  หรือเศรษฐศาสตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือการบริหาร  

หรือนิติศาสตร   หรือรัฐศาสตร  หรือรัฐประศาสนศาสตร  หรือศิลปศาสตร 
สังกัด             แผนกบริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป  ฝายบริหารทรัพยสิน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร   ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                   ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี  ทางสังคมศาสตร  สาขาวิชาพาณิชยศาสตร  หรือเศรษฐศาสตร      
หรือบริหารธุรกิจ   หรือการบริหาร  หรือนิติศาสตร   หรือรัฐศาสตร  หรือรัฐประศาสนศาสตร  หรือศิลปศาสตร 
ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. มีความรูความสามารถในงานบริหารทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ดําเนินการรับ/สงเอกสาร การลงทะเบียน การติดตามทวงถาม การจัดเก็บเอกสาร
๒. ดําเนินการจัดพิมพคําสั่งบรรจุแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน ที่อยูในอํานาจของฝายบริหารทรัพยสิน
๓. ดําเนินการตรวจสอบรับรองประวัติพนักงานในฝายบริหารทรัพยสิน ในกรณีขอใชสิทธิตางๆ
๔. ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับเงินสงเคราะหและสวัสดิการตางๆ
5. ดําเนินการออกใบเบิกทางเชิงบําเหน็จของพนักงานและอดีตพนักงานในสังกัด
6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานฌาปนกิจของหนวยงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 16
หนวยที่ 16

                 
ตําแหนง         พนักงานการตลาดและทรัพยสิน 6 จํานวน 10 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สาขาวิชา/วิชาเอก  พาณิชยศาสตร  หรือเศรษฐศาสตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือการบริหาร  

หรือนิติศาสตร  หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร
สังกัด             ศูนยบริหารทรัพยสิน 1  ฝายบริหารทรัพยสิน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพาณิชยศาสตร หรือเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร 
หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานเทคนิคดานการตรวจแบบแปลนกอสรางของผูเชาที่จะปลูก
สรางในพื้นที่ที่ไดรับสิทธิการเชาจากการถไฟฯ 

5. มีความรูความสามารถในการจัดทําแผนจัดประโยชน ประเมินผลตอบแทนการใชประโยชนใน
ทรัพยสินของการรถไฟฯ

6. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการบริหารสัญญาเชาและสัญญาใหใชสิทธิในทรัพยสินประเภทอื่นๆ
7. มีความรูความสามารถในงานดานเทคนิคและจัดผลประโยชนและการพัฒนาที่ดินอยาง

เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
8. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. จัดเก็บขอมูลดานผังเมือง พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๒. รวบรวมแผนผังการใชประโยชนที่ดิน ทําการบันทึกรายละเอียดตางๆ เพื่อใหแผนผังถูกตอง

และทันสมัย
๓. รวบรวมขอมูล ศึกษาการพัฒนาในดานการเมือง สภาพแวดลอมและผลกระทบอื่นๆ ในดาน

กายภาพ เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดความเปนไปดานของโครงการศึกษาภาวะ เศรษฐกิจ การเงิน การตลาด 
การลงทุน การประเมินโครงการ

๔. ดําเนินการประเมินราคาที่ดินเพื่อกําหนดอัตราคาเชา
5. ดําเนินการจัดทําสัญญาเชาและเอกสารแนบทายสัญญา รวมทั้งการตอสัญญาตางๆ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต การโอนสิทธิ การใหเชาชวง การนําสิทธิตามสัญญาไปค้ํา

ประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชี การแจงยกเลิกสัญญา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



  เอกสารแนบหมายเลขที่ 17
หนวยที่ 17

                 
ตําแหนง         พนักงานการตลาดและทรัพยสิน 6 จํานวน 4 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สาขาวิชา/วิชาเอก  พาณิชยศาสตร  หรือเศรษฐศาสตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือการบริหาร  

หรือนิติศาสตร  หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร
สังกัด             ศูนยบริหารทรัพยสิน 2  ฝายบริหารทรัพยสิน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพาณิชยศาสตร หรือเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร 
หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานเทคนิคดานการตรวจแบบแปลนกอสรางของผูเชาที่จะปลูก
สรางในพื้นที่ที่ไดรับสิทธิการเชาจากการถไฟฯ 

5. มีความรูความสามารถในการจัดทําแผนจัดประโยชน ประเมินผลตอบแทนการใชประโยชนใน
ทรัพยสินของการรถไฟฯ

6. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการบริหารสัญญาเชาและสัญญาใหใชสิทธิในทรัพยสินประเภทอื่นๆ
7. มีความรูความสามารถในงานดานเทคนิคและจัดผลประโยชนและการพัฒนาที่ดินอยาง

เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
8. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. จัดเก็บขอมูลดานผังเมือง พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๒. รวบรวมแผนผังการใชประโยชนที่ดิน ทําการบันทึกรายละเอียดตางๆ เพื่อใหแผนผังถูกตอง

และทันสมัย
๓. รวบรวมขอมูล ศึกษาการพัฒนาในดานการเมือง สภาพแวดลอมและผลกระทบอื่นๆ ในดาน

กายภาพ เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดความเปนไปดานของโครงการศึกษาภาวะ เศรษฐกิจ การเงิน การตลาด 
การลงทุน การประเมินโครงการ

๔. ดําเนินการประเมินราคาที่ดินเพื่อกําหนดอัตราคาเชา
5. ดําเนินการจัดทําสัญญาเชาและเอกสารแนบทายสัญญา รวมทั้งการตอสัญญาตางๆ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต การโอนสิทธิ การใหเชาชวง การนําสิทธิตามสัญญาไปค้ํา

ประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชี การแจงยกเลิกสัญญา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 18
หนวยที่ 18

                 
ตําแหนง         พนักงานการตลาดและทรัพยสิน 6 จํานวน 8 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สาขาวิชา/วิชาเอก  พาณิชยศาสตร  หรือเศรษฐศาสตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือการบริหาร  

หรือนิติศาสตร  หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร
สังกัด             ศูนยพัฒนาธุรกิจและโครงการขนาดใหญ  ฝายบริหารทรัพยสิน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพาณิชยศาสตร หรือเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร 
หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. มีความรูความสามารถวิเคราะห และจัดทําแผนโครงการพัฒนาจัดประโยชนที่ดินและทรัพยสิน
ของการรถไฟฯ

5. มีความรูความสามารถในการจัดทําแผนผังการจัดประโยชนและแผนผังเขตเชาที่ดินและ
ทรัพยสินของการรถไฟฯ

6. มีความรูความสามารถวิเคราะห จัดทํากลยุทธในการดําเนินโครงการตางๆ ในที่ดินและทรัพยสิน
ของการรถไฟฯ

7. มีความรูความสามารถดําเนินการจัดประโยชนที่ดินและทรัพยสินของการรถไฟฯ ในโครงการมี
มูลคาตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป

8. มีความรูความสามารถในการบริหารสัญญาเชาและสัญญาใหใชสิทธิในทรัพยสินของการรถไฟฯ 
ในโครงการมีมูลคาตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป

9. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ดําเนินการศึกษาวิเคราะหวางแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดประโยชนที่ดินและ

ทรัพยสินของการรถไฟฯ
๒. ดําเนินการศึกษาและพิจารณากําหนดพื้นที่ที่มีแนวโนมในเชิงพัฒนา เพื่อการจัดประโยชน
๓. ดําเนินการจัดทําแผนผังการจัดประโยชนแผนผังเขตเชา
๔. ดําเนินการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย เพื่อดําเนินโครงการใหเหมาะสมกับพื้นที่จัดประโยชน
5. ดําเนินการจัดทําแผนงานและแผนแมบทการพัฒนาที่ดินที่มีมูลคาโครงการ  ตั้งแตหนึ่งพันลาน

บาทขึ้นไป
6. ดําเนินการจัดทําแบบแนะแนวการตรวจสอบอาคารดานสถาปตยกรรม ประเมินมูลคาโครงการ 

ตรวจสอบและควบคุมงานของที่ปรึกษาโครงการ



  เอกสารแนบหมายเลขที่ 19

7. ดําเนินการและควบคุมการวาจาง  ติดตามการดําเนินงานของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในดานการ
ออกแบบและการบริหารโครงการ

8. ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําหนังสือแจง บันทึก รายงาน เพื่อใหลงนามใน
สัญญา ตลอดจนการชําระคาเชาและคาตางๆ และตรวจสอบหลักฐานและเอกสารตางๆ กอนการใหลงนามในสัญญา

9. ควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา
10. ดําเนินการพิจารณาแกไขปญหาในดานการใหเชาหรือใหใชสิทธิตางๆ การโอนสิทธิ การใหเชา

ชวง การนําสิทธิตามสัญญาไปค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชี
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 20
หนวยที่ 19

                 
ตําแหนง         พนักงานการตลาดและทรัพยสิน 6 จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สาขาวิชา/วิชาเอก  พาณิชยศาสตร  หรือเศรษฐศาสตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือการบริหาร  

หรือนิติศาสตร  หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร
สังกัด             ศูนยรายไดและสารสนเทศ  ฝายบริหารทรัพยสิน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพาณิชยศาสตร หรือเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร 
หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. มีความรูความสามารถในการบริหาร ประมาณการรายรับ รายจาย
5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ดําเนินการบันทึกรายการเชา เชน คาเชา คาภาษี และคาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใหเชาที่ดิน

หรือทรัพยสินของการรถไฟฯ
2. ดําเนินการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อการบริหารจัดการ
3. ดําเนินการจัดทําประมาณการรายรับ รายจายจากการใหเชาที่ดินและทรัพยสินของการรถไฟฯ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 21
หนวยที่  20

                 
ตําแหนง         นายแพทย 7   จํานวน 3 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก -   
สังกัด             สํานักงานแพทย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร   ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                   ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต  

4. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  จากแพทยสภา
5. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ตรวจวินิจฉัย  รักษาโรค
๒. ปฏิบัติงานแพทยสงเคราะห
๓. คนควา  ทดลอง  วิเคราะหวิจัย  ประเมินผล  ซึ่งนํามาใชในการตรวจรักษาผูปวย
๔. ใหคําแนะนํา  แกปญหา  แกผูมารับการตรวจรักษา
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 22
หนวยที่ 21

                 
ตําแหนง         เภสัชกร 6   จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก    เภสัชศาสตร
สังกัด             สํานักงานแพทย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร   ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา  ไมนอยกวาหาปตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
5. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. แนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชยาแกคนไข  บุคลากรทางการแพทยและบุคคลตางๆ
๒. จัดหายาและเวชภัณฑทุกชนิดตามความตองการของสํานักงานแพทย รวมทั้งจัดเก็บรักษา  

ตรวจสอบยาและเวชภัณฑใหอยูในสภาพที่ดี  และมีคุณภาพเสมอ
๓. เบิกจายยา  เวชภัณฑและสารเคมีตางๆ ที่ใชในหองยากรุงเทพ รวมทั้งอุปกรณหรือผสมยาตาม

ความตองการของแพทย เปนตน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 23
หนวยที่  22

                 
ตําแหนง         พยาบาลวิชาชีพ 6  จํานวน 4 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก    พยาบาลศาสตร
สังกัด             สํานักงานแพทย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลา
ศึกษาไมนอยกวาสี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล  จากสภาการพยาบาล
5. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานดานการพยาบาล ใหกับผูปวยทางดานการรักษาพยาบาล
๒. จัดการฝกสอน อบรม ปรึกษาแนะนําใหกับผูปวยและเจาหนาที่ ดานการรักษาพยาบาล
๓. จัดทําสถิติผูปวย และรายละเอียดที่เกี่ยวของกับผูปวย
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 24
หนวยที่  23

                 
ตําแหนง         พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 6 (นักรังสีเทคนิค) จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก    รังสีเทคนิค
สังกัด             สํานักงานแพทย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                   ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสี่ปตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

4. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. เตรียมเครื่องมือ  อุปกรณและเครื่องใชประกอบการถายภาพใหอยูในสภาพพรอมที่จะใช

ปฏิบัติงานได
๒. จัดทาผูปวยถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายดวยเครื่องมือเอ็กซเรย
๓. ชวยและ/หรือรวมกับรังสีแพทย  ในการตรวจผูปวยในโรคเฉพาะทางดวยวิธีตรวจพิเศษ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย


