
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย 

ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย
-----------------------------------

ดวยการรถไฟแหงประเทศไทย ไดอนุมัติใหฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงาน
ของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป   เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหง
ประเทศไทย จํานวน ๑,๖๐๗  อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี.้-

๑. ตําแหนงที่จะบรรจุ แตงตั้ง และเงินเดือนที่ไดรับ
    สังกัดฝายการเดินรถ

๑.๑ พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี)  อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จํานวน ๑๖๖ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑  หนวยที่ ๑)

๑.๒ พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.- บาท จํานวน ๑๑๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒ หนวยที่ ๒)
๑.๓ พนักงานการบัญชี ๔     อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท    จํานวน     ๓ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๓ หนวยที่ ๓)
๑.๔ พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ)   อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท   จํานวน   ๙๔ อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๔ หนวยที่ ๔)
๑.๕ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานหามลอ)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.- บาท จํานวน  ๖๒ อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๕ หนวยที่ ๕)
๑.๖ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.- บาท จํานวน   ๔๙ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๖ หนวยที่ ๖ )
๑.๗ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.- บาท  จํานวน ๑๐๑ อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๗ หนวยที่ ๗)
๑.๘ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนน)  อัตราเงินเดือน  ๖,๒๗๐.-  บาท  จํานวน ๓๑๖ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๘ หนวยที่ ๘)
สังกัดฝายการชางกล
๑.๙ พนักงานรถจักร ๔  (ชางเครื่องชั้น ๒) อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-  บาท จํานวน ๒๙๙ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๙ หนวยที่ ๙)
๑.๑๐ ชางฝมือ  ๒       อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-  บาท  จํานวน ๑๖๗ อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๐ หนวยที่ ๑๐)
๑.๑๑ ชางฝมือ  ๑       อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.- บาท จํานวน   ๘ อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๑ หนวยที่ ๑๑)



๒

    สังกัดฝายการชางโยธา
๑.๑๒ พนักงานการบัญชี ๔   อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-  บาท จํานวน ๓ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๒ หนวยที่ ๑๒)
๑.๑๓ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔    อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จํานวน ๒๓ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๓ หนวยที่ ๑๓)
๑.๑๔ พนักงานบริการ ๒  (คนขับรถยนต)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-  บาท จํานวน  ๓ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๔ หนวยที่ ๑๔)
๑.๑๕ ชางฝมือ ๑  (คนการชาง)    อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.- บาท จํานวน ๓๑ อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๕ หนวยที่ ๑๕)
๑.๑๖ ชางฝมือ ๑  (คนงาน)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.- บาท จํานวน ๔๔ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๖ หนวยที่ ๑๖)
   สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

๑.๑๗ พนักงานการบัญชี ๔   อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-  บาท จํานวน  ๓ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๗ หนวยที่ ๑๗)

๑.๑๘ พนักงานเทคนิค ๔   อัตราเงินเดือน  ๗,๐๑๐.-  บาท จํานวน ๔๙ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๘  หนวยที่ ๑๘)

๑.๑๙ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔    อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จํานวน ๑๔ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๙  หนวยที่ ๑๙)

๑.๒๐ ชางฝมือ  ๒  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-  บาท  จํานวน ๖๑ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๐  หนวยที่ ๒๐)

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครสอบ มีดังนี้.-
   ๒.๑ เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป  

นับถึงวันปดรับสมัคร  ( ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ )
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ

    ๒.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๕ ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย 

โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๖ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ  หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใด ๆ
๒.๗ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๒.๘ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๒.๙ ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑๐ ไมเปนผูอยูในระหวางสอบสวนทางวินัยของการรถไฟฯ ไมวากรณีใด ๆ
๒.๑๑ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรืออาญาที่หนักกวาจําคุก เวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
   ๒.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงตองออกจากราชการ หรือจากองคการของรัฐบาล    

องคการสาธารณะ เทศบาลหรือสุขาภิบาล
   ๒.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือ จากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ เพราะกระทําผิดวินัย



๓

   ๒.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
   ๒.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
  ๒.๑๖ ตองสามารถทํางานใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา
  ๒.๑๗ ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ การรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็บไซต 

www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้.-

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

      ๓.๑.๒ ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ

      ๓.๑.๓ ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผน เพื่อนําไปชําระเงิน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette หรือ 
Flash Drive เปนตน เพื่อนําไปพิมพภายหลัง 

ในกรณีที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถเขาไปพิมพ
แบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบ
สมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได

๓.๒ ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน (ตามขอ ๓.๑.๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖
ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย  การสมัครสอบจะมี
ผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด

๓.๓ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๘๐ บาท ซึ่งประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ   จํานวน ๑๕๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกัน

ทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเมื่อชําระแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ผูสมัครสอบนําหลักฐานการชําระเงิน มาแสดงขอหนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการ
รถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร (๑๐ มิถุนายน  
๒๕๕๖) จากผูบังคับบัญชาตนสังกัดตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไป ใหตรวจสอบอายุการจางใหถูกตองกอนลงนาม
รับรอง (หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จ ถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย  
ผูลงนามรับรองจักตองรับผิดชอบดวย)  เสนอตอฝาย/สํานักงานตนสังกัดโดยตรง  เพื่อใหฝาย/สํานักงานรวบรวมนําสง
ให กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล ทั้งนี้หนังสือรับรองฯ จะตองถึงกองการบุคคล ฝายบริหารงาน
บุคคลภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เทานั้น  โดยนับจากวันที่ประทับตราหนังสือรับของกองการ
บุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล  หากสงหนังสือรับรองลาชากวากําหนดจะไมพิจารณาทุกกรณี

หากตรวจสอบแลวพบวา ผูสมัครสอบคนใดไมไดยื่น/นําสง/ยื่นลาชากวาที่กําหนด (หลังจากวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖) หนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจาง
ตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร ( ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ) ตามขอ ๓.๔ การรถไฟแหง
ประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ/แตงตั้ง 
และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น



๔

  ๓.๕ ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ
ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัคร ที่มีเลขประจําตัวสอบไดทาง
อินเทอรเน็ตที่เว็บไซต www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com หลังจากชําระเงินแลว (สามารถ
พิมพใบสมัครไดตั้งแตวันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เปนตนไป)

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงตําแหนงเดียว  เมื่อเลือกคลิกปุม “สงใบสมัคร” แลวจะเปลี่ยนแปลง

แกไขไมได และใหเขาสอบตามเวลาที่กําหนดในแตละตําแหนง
   ๔.๒ ผูสมัครสอบตองเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวม

แลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร ( ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ) โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
ตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไป ลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จ ถือเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย ผูลงนามรับรองจักตองรับผิดชอบดวย) และนําเสนอฝาย/สํานักงานตน
สังกัดโดยตรง  เพื่อใหฝาย/สํานักงาน นําสงใหกองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล   (ตามขอ ๓.๔)

หากตรวจสอบแลวพบวา ผูสมัครสอบคนใดไมไดยื่น/นําสง/ยื่นลาชากวาที่กําหนด (หลังจากวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน  ๒๕๕๖) หนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจาง
ตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร ( ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ) ตามขอ ๓.๔ การรถไฟแหงประเทศ
ไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจ/ุแตงตั้ง และไมมี
สิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๓ ผูสมัครสอบตองมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัครสอบ
แขงขัน โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น  ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษา
นั้น ภายในวันปดรับสมัคร ( ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ) หากตรวจสอบแลวพบวาคุณวุฒิการศึกษาคลุมเครือ ไม
ชัดเจน ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศฯ  การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบ
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจ/ุแตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองไมวา
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน

๔.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ดังนั้นหากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และหากปลอมแปลงเอกสาร หรือการใชเอกสารปลอมเปนความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษจําคุกไม
เกินสามป ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๔.๕ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปน
จริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาคลุมเครือ ไมชัดเจน ไมตรง
ตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว การรถไฟแหง
ประเทศไทยจะถือวาการสมัครสอบ และการไดเขารับการสอบแขงขันครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ



๕

ในกรณเีลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ จะไม
อนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวน ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครสอบตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ

๕.  ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต สามารถพิมพตั้งแตวันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เปนตนไป  
พรอมดวยขอมูลเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่ใชในการสมัคร (นํามายื่นใหกับฝาย/สํานักงานที่เปดรับสมัคร
เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกตองกอนรวบรวมจัดสงใหฝายบริหารงานบุคคลตอไป  กอนวันสอบ
ภาคสัมภาษณ)

๕.๑ ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (Internet) โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว ซึ่งถายไมเกิน ๑ ป นับถึงวันปดรับสมัคร ( ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖) พรอมทั้งลงลายมือ
ชื่อในใบสมัครสอบใหครบถวน

    ๕.๒ สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงวาเปน
ผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษา
นั้น ภายในวันปดรับสมัคร ( ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ )  จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัคร ( ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ )  

๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสํานาบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมี
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น จํานวน ๑ ฉบับ โดยบัตรดังกลาว จะตองไมหมดอายุ  กอนวัน
ปดรับสมัคร ( ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ )

    ๕.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไมตรงกัน เชน ใบสําคัญการสมรส 

(เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล อยางละ ๑ ฉบับ 
๕.๖ สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘  หรือแบบ ส.ด. ๔๓  จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
๕.๗ สําเนาใบอนุญาตขับรถยนตของกรมการขนสงทางบกหรือของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  กรณีผูสมัคร

หนวยที่ ๑๔  ตําแหนงพนักงานบริการ ๒  (คนขับรถยนต)  สังกัดฝายการชางโยธา จํานวน ๑ ฉบับ โดยบัตรดังกลาว 
จะตองไมหมดอายุ  กอนวันปดรับสมัคร ( ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ )

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
พรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา สําหรับหนังสือรับรอง
การทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป
ขอใหผูสมัครสอบและผูเกี่ยวของปฏิบัติตาม ขอ ๓.๔  

อนึ่ง  กรณีตรวจสอบพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไมถูกตอง 
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ/แตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครสอบกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
การรถไฟแหงประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบใหทราบใน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ ปายประกาศฝายบริหารงานบุคคล หรือทาง
เว็บไซต  www.railway.co.th หรือ   http://railway.thaijobjob.com



๖

๗. วิธีการสอบคัดเลือก
              ๗.๑ การสอบภาคขอเขียน

-   วิชาความรูทั่วไป, ภาษาไทย     ๑ ชั่วโมง  ๓๐ นาที   ๗๐ คะแนน
-   วิชาความรูทั่วไป  ดานแรงงานสัมพันธ     ๔๕ นาที     ๓๐  คะแนน
-   วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง    ๓  ชั่วโมง   ๑๐๐  คะแนน

      เฉพาะ สังกัดฝายการเดินรถ หนวยที่ ๑  ตําแหนงพนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถาน)ี 
หนวยที่ ๒ ตําแหนงพนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถาน)ี 
หนวยที่ ๓ ตําแหนงพนักงานการบัญชี ๔ 
หนวยที่ ๔ ตําแหนงพนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ)  
หนวยที่ ๕ ตําแหนงพนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานหามลอ) 

สังกัดฝายการชางกล หนวยที่ ๙ ตําแหนงพนักงานรถจักร ๔ (ชางเครื่องชั้น ๒)  
สังกัดฝายการชางโยธา    หนวยที่ ๑๒ ตําแหนงพนักงานการบัญชี ๔  

หนวยที่ ๑๓ ตําแหนงพนักงานบริหารงานทั่วไป ๔  
สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

หนวยที่ ๑๗ ตําแหนงพนักงานการบัญชี ๔ 
หนวยที่ ๑๘ ตําแหนงพนักงานเทคนิค ๔ 
หนวยที่ ๑๙ ตําแหนงพนักงานบริหารงานทั่วไป ๔

    ๗.๒ การสอบภาคปฏิบัติ  
                    เฉพาะ สังกัดฝายการเดินรถ  หนวยที่ ๖   ตําแหนงพนักงานขบวนรถ ๒  (พนักงานรถนอน) 

หนวยที่ ๗   ตําแหนงพนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ)
หนวยที่ ๘   ตําแหนงพนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนน)

สังกัดฝายการชางกล  หนวยที่ ๑๐ ตําแหนงชางฝมือ ๒  
หนวยที่ ๑๑ ตําแหนงชางฝมือ ๑  

สังกัดฝายการชางโยธา หนวยที่ ๑๔ ตําแหนงพนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต)  
หนวยที่ ๑๕ ตําแหนงชางฝมือ ๑ (คนการชาง) 
หนวยที่ ๑๖ ตําแหนงชางฝมือ ๑ (คนงาน) 

สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
หนวยที่ ๒๐ ตําแหนงชางฝมือ ๒

    ๗.๓ การสอบภาคสัมภาษณ ( ทุกหนวย ทุกตําแหนง ตามประกาศฯ )   

๘. เกณฑการตัดสิน
๘.๑ ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคขอเขียน หรือภาคปฏิบัติ จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของ

คะแนนเต็มแตละวิชา/ภาค  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบภาคสัมภาษณ  
๘.๒ ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคสัมภาษณจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม 

(ภาคขอเขียน หรือภาคปฏิบัติรวมกับสอบภาคสัมภาษณ) จึงจะถือวาเปนผูสอบได   โดยจะคัดเลือกผูที่ไดรับคะแนนทุก
ภาครวมกันสูงสุดเปนอันดับแรก และลดระดับลงมาจนกระทั่งไดบุคคลเขาทํางานในการรถไฟฯ ครบตามจํานวน

๘.๓ ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ก็ใหผูสอบไดคะแนนวิชา
ความรูทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนวิชาความรูทั่วไปเทากัน  ก็ใหผูสอบไดคะแนนภาคสัมภาษณ
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  สําหรับตําแหนงที่สอบภาคปฏิบัติ ใหผูสอบไดคะแนนภาคปฏิบัติมากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนสอบภาคปฏิบัติเทากัน ก็ใหผูสอบไดคะแนนภาคสัมภาษณมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  



๗

๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  จะขึ้นบัญชีสํารองไว ๑ ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แตถามี

การสอบแขงขันในตําแหนงอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว การขึ้นบัญชีสํารองไวเปน
อันยกเลิก

การรถไฟฯ ดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค  ดังนั้นหากมีผูใดแอบอางวา
สามารถชวยเหลือใหทานไดเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน   โปรดอยาไดหลงเชื่อเปน
อันขาด

ทั้งนี้  หากมีขอสงสัยหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมในการสมัครสอบโปรดติดตอ งานวางแผนและสรรหา 
กองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล โทร. ๘๒๔-๕๒๕๔

ประกาศ  ณ วันที่    ๑๔   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖

                (ลงนาม)      ปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา

( นายปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา )
ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



   เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑

หนวยที่ ๑

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี)  จํานวน ๑๖๖ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก     ทางพาณิชย 
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ใหบริการในการจําหนายตั๋วโดยสารประจําวัน  ตั๋วลวงหนา  การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  การ

คืนเงินคาโดยสาร
๒. ใหบริการรับสงสินคา  สัมภาระ  การคิดคาระวาง  การออกใบสงของ การจัดสินคาขึ้นบรรทุก  

เปนพยานกํากับการบรรทุก  ชั่งรถสินคาเหมาคัน  การเก็บคาระวางเพิ่ม
๓. รับสงโทรเลข  โทรพิมพ  โทรสาร  หนังสือเอกสาร  และสิ่งพิมพตางๆ
๔. จัดทําบัญชี  รวบรวมเงินรายไดนําสงผูเกี่ยวของ
๕. ตรวจนับจํานวนสินคาใหถูกตองตามใบสงของที่กํากับมากับขบวนรถ
๖. ใหบริการขอมูลกับผูใชบริการเกี่ยวกับการโดยสาร  สินคา  เวลา  และเสนทางการเดินรถ
๗. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

              



               เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒

หนวยที่ ๒

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)       จํานวน ๑๑๑ อัตรา                   
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก     -
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ใหบริการในการจําหนายตั๋วโดยสารประจําวัน  ตั๋วลวงหนา  การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  การ

คืนเงินคาโดยสาร
๒. ใหบริการรับสงสินคา  สัมภาระ  การคิดคาระวาง  การออกใบสงของ การจัดสินคาขึ้นบรรทุก  

เปนพยานกํากับการบรรทุก  ชั่งรถสินคาเหมาคัน  การเก็บคาระวางเพิ่ม
๓. รับสงโทรเลข  โทรพิมพ  โทรสาร  หนังสือเอกสาร  และสิ่งพิมพตางๆ
๔. จัดทําบัญชี  รวบรวมเงินรายไดนําสงผูเกี่ยวของ
๕. ตรวจนับจํานวนสินคาใหถูกตองตามใบสงของที่กํากับมากับขบวนรถ
๖. ใหบริการขอมูลกับผูใชบริการเกี่ยวกับการโดยสาร  สินคา  เวลา  และเสนทางการเดินรถ
๗. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๓

หนวยที่ ๓

ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๔ (เสมียนสวนกลาง) จํานวน   ๓ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก  บัญชี 
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา บัญชี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมรายจายในการเบิกตางๆ ตรวจสอบการจัดสงเงินรายไดของ

สถานีและขบวนรถ  คาทํางานในวันหยุด  เงินคาจาง คาชดเชย คาตอบแทนพิเศษ คาลวงเวลา 
คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาลของพนักงานฝายการเดินรถ 

๒. ตรวจสอบประมวลคาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท และอื่นๆ ของฝายการเดินรถ
๓. เก็บรวบรวมสถิติขอมูลตางๆ
๔. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๔

หนวยที่ ๔

ตําแหนง         พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ)  จํานวน ๙๔ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก  ทางพาณิชย 
สังกัด             ฝายการเดินรถ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. เพศชายและตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานบนขบวนรถโดยสาร รถสินคา รถงาน การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการ

ปฏิบัติงานขบวนรถ
๒. ปฏิบัติงานดานปฏิบัติการขบวนรถดานการโดยสาร สินคา ใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่งที่

กําหนดให
๓. ทําการตัดรถ รับรถตามลําดับรถ หรือตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ
๔. ตรวจสอบขอพวง ทอหามลอ อุปกรณ และความเรียบรอย ความสะอาดของรถที่รับผิดชอบ
๕. การจัดที่นั่ง ดูแลความเรียบรอย ดูแลใหความชวยเหลือผูโดยสารในการขึ้น/ลงขบวนรถ และใน

ระหวางการเดินทาง ความปลอดภัย การตรวจตัดตั๋วโดยสาร และอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางแกผูโดยสาร

๖. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                            เอกสารแนบหมายเลขที่ ๕

หนวยที่ ๕

ตําแหนง         พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานหามลอ)  จํานวน ๖๒ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก     -
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. เพศชายและตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานบนขบวนรถโดยสาร รถสินคา รถงาน การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการ

ปฏิบัติงานขบวนรถ
๒. ปฏิบัติงานดานปฏิบัติการขบวนรถดานการโดยสาร สินคา ใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่งที่

กําหนดให
๓. ทําการตัดรถ รับรถตามลําดับรถ หรือตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ
๔. ตรวจสอบขอพวง ทอหามลอ อุปกรณ และความเรียบรอย ความสะอาดของรถที่รับผิดชอบ
๕. การจัดที่นั่ง ดูแลความเรียบรอย ดูแลใหความชวยเหลือผูโดยสารในการขึ้น/ลงขบวนรถ และใน

ระหวางการเดินทาง ความปลอดภัย การตรวจตัดตั๋วโดยสาร และอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางแกผูโดยสาร

๖. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

              



               เอกสารแนบหมายเลขที่ ๖

หนวยที่ ๖

ตําแหนง         พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)  จํานวน ๔๙ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก     -
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. จัดเตรียมอุปกรณ  เครื่องใชในรถนอนใหครบ และเพียงพอสําหรับใชในระหวางการเดินทาง
๒. ปฏิบัติงานในการปูที่นอนเมื่อถึงเวลาที่กําหนด หรือผูโดยสารเรียกรองขอ รวมถึงดูแลความ

เรียบรอยของผูโดยสารตลอดการเดินทาง
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานการโดยสารและสัมภาระ
๔. ใหคําแนะนํา และตอบขอซักถามของผูใชบริการ
๕. ดูแลใหความชวยเหลือผูโดยสารในการขึ้น/ลงขบวนรถ และในระหวางการเดินทาง
๖. ตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยูเสมอ  รวมถึงการตรวจตราดูแล

ทรัพยสินของผูโดยสารไมใหเกิดการสูญหาย
๗. ดูแลความสะอาดภายในรถที่รับผิดชอบ คอยรับหรือปลุกผูโดยสารที่จะขึ้นหรือลงตามสถานี

ระหวางทางตามบัญชีสํารองไว
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๗

หนวยที่ ๗

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) จํานวน ๑๐๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก     -
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. เพศชายและตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานหนาที่ในการควบคุมประแจ สัญญาณ และการทําความสะอาดประแจและสัญญาณ
๒. ทําความสะอาดบริเวณสถานี ยานสถานี และขบวนรถที่รับผิดชอบ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอ/ใหทางสะดวก การกลับประแจ เครื่องตราทางสะดวกตามที่

ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินรถตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๘

หนวยที่ ๘

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนน)  จํานวน ๓๑๖ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก     -
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. เพศชายและตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานหนาที่ในการปด/เปดเครื่องกั้นถนนเสมอระดับทางรถไฟเพื่อใหขบวนรถไฟผานได

อยางปลอดภัย
๒. ดูแลรักษาความสะอาดซุมและรองรางไมใหมีสิ่งกีดขวางใชงานไดอยูเสมอ
๓. ดูแลความเรียบรอยของขบวนรถในขณะผานทางเสมอระดับทางรถไฟ
๔. รับ/แจงเวลาขบวนรถที่ผานเขา/ออก  เพื่อนําเครื่องกั้นลงใหขบวนรถผานพรอมทั้งจดบันทึกลง

ในสมุดทางสะดวกไวเปนหลักฐาน
๕. ตรวจสอบและทําความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใชใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๙

หนวยที่ ๙

ตําแหนง         พนักงานรถจักร ๔  (ชางเครื่องชั้น ๒) จํานวน ๒๙๙ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
สาขาวิชา/วิชาเอก ชางเครื่องกล  หรือชางไฟฟา หรือชางไฟฟาอิเล็กทรอนิคส หรือชางเทคนิคโลหะ 

หรือชางเทคนิคการผลิต  หรือชางเทคนิคยานยนต  หรือชางเทคนิคอุตสาหกรรม 
หรือชางเชื่อม หรือชางโลหะ  หรือชางเชื่อมโลหะ  หรือชางเชื่อมประสาน  
หรือชางกล  หรือชางกลโรงงาน  หรือชางกลโลหะ  หรือชางตอเรือ  หรือชางยนต  
หรือชางกลเกษตร หรือชางอุตสาหกรรม  หรือชางยานยนต หรือชางอิเล็กทรอนิคส

สังกัด             ฝายการชางกล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. เพศชายและตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาชางเครื่องกล  หรือชางไฟฟา 

หรือชางไฟฟาอิเล็กทรอนิคส หรือชางเทคนิคโลหะ หรือชางเทคนิคการผลิต  
หรือชางเทคนิคยานยนต  หรือชางเทคนิคอุตสาหกรรม หรือชางเชื่อม หรือชางโลหะ  
หรือชางเชื่อมโลหะ  หรือชางเชื่อมประสาน  หรือชางกล  หรือชางกลโรงงาน  หรือชางกลโลหะ  
หรือชางตอเรือ  หรือชางยนต  หรือชางกลเกษตร  หรือชางอุตสาหกรรม  หรือชางยานยนต 
หรือชางอิเล็กทรอนิคส

๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ตรวจสอบอุปกรณรถจักรใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมที่จะขับเคลื่อนรถจักรได
๒. ตรวจระดับน้ํามันหลอลื่น น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ําใหอยูในระดับที่กําหนดไว
๓. ชวยพนักงานขับรถสังเกตสัญญาณ ทาง ประแจ และแสดงสัญญาณใหเปนไปตามขอบังคับและ

ระเบียบการเดินรถที่กําหนดไว
๔. ชวยพนักงานขับรถสังเกตเกี่ยวกับความเร็วของขบวนรถใหเปนไปตามพิกัดที่กําหนดไว
๕. ขับเคลื่อนรถจักรเพื่อการฝกหัดและอบรม แตจะตองมีพนักงานขับรถควบคุมอยูตลอดเวลา
๖. แกไขเหตุการณเฉพาะหนา กรณีรถจักรหรือรถพวงชํารุด
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ                  



               เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๐

หนวยที่ ๑๐

ตําแหนง         ชางฝมือ  ๒  จํานวน ๑๖๗ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก            -
สังกัด             ฝายการชางกล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซอมรถจักรดีเซล รถดีเซลราง และรถพวง
๒. รับคําสั่งการปฏิบัติงานจากหัวหนาชาง พรอมทั้งคําแนะนํา
๓. เมื่อทําการซอมบํารุงแลวเสร็จ รายงานใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อดําเนินการ

ตอไป
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

                 



               เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๑

หนวยที่ ๑๑

ตําแหนง         ชางฝมือ  ๑  จํานวน ๘ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรประถมศึกษา
สาขาวิชา/วิชาเอก            -
สังกัด             ฝายการชางกล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเทา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซอมรถจักรดีเซล รถดีเซลราง และรถพวง
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางใชฝมือรูจักใชเครื่องมือที่จําเปนเบื้องตน
๓. ชวยเหลือหรือแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานเล็กๆ นอยๆ ของงานโดยการแนะนํา

อยางถูกตอง
๔. รับคําสั่งการปฏิบัติงานจากหัวหนาชาง พรอมทั้งคําแนะนํา
๕. เมื่อทําการซอมบํารุงแลวเสร็จ รายงานใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อดําเนินการ

ตอไป
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๒

หนวยที่ ๑๒

ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๔ จํานวน   ๓ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก  บัญชี 
สังกัด             ฝายการชางโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขา บัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินใหถูกตองตามขอบังคับ ระเบียบการ และคําสั่งของการรถไฟฯ 

ที่เกี่ยวของกับการเงินและบัญชี
๒. รวบรวม จัดทําบัญชีและบันทึกคาใชจาย รวมทั้งจัดทําขอมูลดานการเงิน งบประมาณ และ

คาใชจายตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
๓. จัดทําใบจายเงินงานจัดซื้อ จัดจาง บัญชีเงินสดสํารองจาย รวมทั้งใบจายเงินคาสวัสดิการตางๆ 

ที่เกี่ยวของ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๓

หนวยที่ ๑๓

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔        จํานวน   ๒๓ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก     ทางพาณิชย  
สังกัด             ฝายการชางโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานดานสารบรรณ หนังสือโตตอบ ลงทะเบียนเขา/ออก จัดทําสําเนาเอกสาร เก็บรักษา

และแจกจายหนวยงาน
๒. ติดตามเกี่ยวกับการสั่งการและคําสั่งในบันทึกประชุม
๓. บันทึกและแกไขประวัติพนักงาน ลูกจาง อดีตผูปฏิบัติงาน
๔. ตั้งเบิกเงินสวัสดิการและเงินสงเคราะหตางๆ
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน ลงโทษ และการจางแรงงานตางๆ
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชสิทธิใบเบิกทางทั้งสวนราชการและเชิงบําเหน็จสวนบุคคล
๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฌาปนกิจสาขา
๘. จัดทํางบประมาณประจําป รวมทั้งจัดทํารายงานควบคุมคาใชจายงบทําการและการขอ

งบประมาณกลางป
๙. ตัดบัญชีทรัพยสินและภาชนะถาวรทุกชนิด
๑๐. สืบราคาจัดซื้อ จัดจาง และการประกวดราคา
๑๑. จัดทําบัญชีพัสดุ บัญชีรายงานคาใชจายตางๆ ดวยบัญชีคอมพิวเตอร
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๔

หนวยที่ ๑๔

ตําแหนง         พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต)        จํานวน  ๓ อัตรา   
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก     -
สังกัด             ฝายการชางโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. ไดรับใบอนุญาตขับรถของกรมการขนสงทางบกหรือของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และไม

เคยตองคําพิพากษาทางอาญาใหลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการขับรถยนต
๖. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ขับรถยนตรับ/สงสิ่งของและพนักงานตามที่ไดรับมอบหมายดวยความระวังและปลอดภัยตาม

กฎระเบียบจราจร
๒. ตรวจสอบ  ดูแลรักษายานพาหนะที่อยูในความรับผิดชอบใหอยูในสภาพพรอมตอการ

ปฏิบัติงานอยูเสมอ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๕

หนวยที่ ๑๕

ตําแหนง         ชางฝมือ ๑  (คนการชาง)        จํานวน  ๓๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรประถมศึกษา
สาขาวิชา/วิชาเอก     -
สังกัด             ฝายการชางโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเทา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ชวยปฏิบัติงานกอสรางซอมบํารุงอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ 
๒.ชวยปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องทุนแรง และเครื่องใชตางๆ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๖

หนวยที่ ๑๖

ตําแหนง         ชางฝมือ ๑  (คนงาน)        จํานวน  ๔๔ อัตรา                   
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรประถมศึกษา
สาขาวิชา/วิชาเอก     -
สังกัด             ฝายการชางโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเทา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา  เบ็ดเตล็ด
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๗

หนวยที่ ๑๗

ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๔ จํานวน   ๓ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก  บัญชี 
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา บัญชี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ลงทะเบียนรับ/สง หนังสือภายในและภายนอกองคกร
๒. ชวยงานดานธุรการ เชนพิมพหนังสือ, การบันทึก/จัดเก็บเอกสารเปนฐานขอมูล
๓. ติดตามงานดานหนังสือภายในและภายนอกองคกรในสวนงานที่เกี่ยวของ และบันทึกเสนอ

ผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา
๔. ชวยปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และพิมพงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ

รวมทั้งการรวบรวมจัดทําสถิติเบื้องตน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๘

หนวยที่ ๑๘

ตําแหนง         พนักงานเทคนิค ๔ จํานวน ๔๙ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก ชางยนต หรือชางไฟฟากําลัง  หรือชางวิทยุ หรือชางอิเล็กทรอนิคส 

หรือชางกลโรงงาน หรือชางเชื่อม หรือชางอุตสาหกรรม 
หรือชางไฟฟาอิเล็กทรอนิคส

สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางยนต หรือชางไฟฟา หรือชางวิทยุ 
    หรือชางอิเล็กทรอนิคส หรือชางกลโรงงาน หรือชางเชื่อม หรือชางอุตสาหกรรม 
    หรือชางไฟฟาอิเล็กทรอนิคส
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ชวยติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ที่อยูในความรับผิดชอบใหคงอยูในสภาพที่ใชการได
๒. ชวยจัดทํารายงานประจําวัน หรือรายงานเหตุอันตรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เสนอผูบังคับบัญชา

ชั้นตน
๓. ชวยดําเนินการตรวจสอบทั้งอุปกรณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด พรอมทั้งหาขอมูลโดยจัดทํา

เปนสถิติรวบรวมไวเปนฐานขอมูลประกอบการทํางานในหนวยงาน
๔. ชวยประสานงานในสวนงาน และดําเนินการปรับปรุงขอมูลแผนผัง และวงจรตางๆ ของระบบ

อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมทั้งหมดใหถูกตองทันสมัยจนกวาจะสงมอบอุปกรณ และระบบ
นั้นใหศูนยที่เกี่ยวของรับไวดูแลตอไป

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๙

หนวยที่ ๑๙

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔        จํานวน   ๑๔ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก     ทางพาณิชย 
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ลงทะเบียนรับ/สง หนังสือภายในและภายนอกองคกร
๒. ชวยงานดานธุรการ เชนพิมพหนังสือ, การบันทึก/จัดเก็บเอกสารเปนฐานขอมูล
๓. ติดตามงานดานหนังสือภายในและภายนอกองคกรในสวนงานที่เกี่ยวของ และบันทึกเสนอ

ผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา
๔. ชวยดําเนินการ และจัดพิมพงานดานสวัสดิการ และงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงาน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                            เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒๐

หนวยที่ ๒๐

ตําแหนง         ชางฝมือ  ๒  จํานวน ๖๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก            -
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชางใชฝมือ
๒. ชวยดูแลรักษาเครื่องมือระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
๓. ชวยซอมแซมอุปกรณระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



ที่ .............................................                                                                                                  
            

หนังสือรับรอง

หนังสือฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา........................................................................................................
เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย เลขประจําตัว.............................................................................
ทําหนาที่ .............................................................สังกัด แผนก/งาน/แขวง...................................................................
เขต/กอง....................................................................ศูนย...........................................................................................
ฝาย/สํานักงาน...........................................................................จริง เบอรโทรศัพทภายใน.........................................
เบอรโทรศัพทมือถือ........................................ไดตกลงทําสัญญาจางติดตอกันตั้งแตวันที่..............................................
ถึงวันปดรับสมัคร   รวมเปนระยะเวลาทั้งสิ้น............................... ป ..........................เดือน

                                         ใหไว   ณ   วันที่.........................................................พ.ศ.  2556

                                                ลงนาม..............................................................
        (.............................................................)
ตําแหนง............................................................

สังกัด………………………………………………………..…….
โทรศัพท..................................................................

สําหรับผูสมัคร
(เมื่อชําระคาธรรมเนียมการสมัครเรียบรอยแลว)

สมัคร หนวยที่...........................
ตําแหนง.........................................................
สังกัด...............................................................

สําหรับสมัครสอบคดัเลือกลูกจางฯ
ของการรถไฟฯ ที่ไดรับการจาง
ตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป


