
  

ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย

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

ดวยการรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางาน ในการรถไฟ
แหงประเทศไทย จํานวน    ๒   อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้.-

๑. ตําแหนงที่จะบรรจุ แตงตั้ง และเงินเดือนที่ไดรับ
๑.๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖

สังกัด งานวิเทศสัมพันธ กองการตางประเทศ  สํานักงานผูวาการ
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑, ๒ หนวยที่ ๑ ทายประกาศ )
๑.๒ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖

สังกัด งานการประชุมระหวางประเทศ กองการตางประเทศ  สํานักงานผูวาการ
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓, ๔ หนวยที่ ๒ ทายประกาศ )

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครสอบ มีดังนี้.-

๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ

    ๒.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๔ ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย 

โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๕ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ  หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใด ๆ
๒.๖ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๒.๗ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๒.๘ ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
๒.๙ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรืออาญาที่หนักกวาจําคุก เวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
   ๒.๑๐ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงตองออกจากราชการ หรือจากองคการของรัฐบาล    

องคการสาธารณะ เทศบาลหรือสุขาภิบาล
   ๒.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือ จากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ เพราะกระทําผิดวินัย
   ๒.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 



๒
   ๒.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
  ๒.๑๔ ตองสามารถทํางานใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา
  ๒.๑๕ ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง

๓. สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร การรถไฟฯ ไมรับสมัครสอบและไมอนุญาตใหเขาสอบ
แขงขันเพื่อบรรจุเขาทํางานได ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/

๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๓๘

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ การรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็บไซต 

www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖  
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้.-

      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 ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผน เพื่อนําไปชําระ
เงิน หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน 
Diskette หรือ Flash Drive เปนตน เพื่อนําไปพิมพภายหลัง 

ในกรณีที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถเขาไป
พิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตไมสามารถแกไขขอมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได

๔.๒ ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน (ขอ ๔.๑.๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๖ ภายในวันและเวลาทํา
การของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อ

ชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด
๔.๓ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๘๐ บาท ซึ่งประกอบดวย

(๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๑๕๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท (อัตรา

เดียวกันทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ เงินคาธรรมเนียมการสอบเมื่อชําระแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๔ ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ
ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัคร ที่มีเลขประจําตัวสอบไดทาง

อินเทอรเน็ตที่เว็บไซต www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com และสามารถพิมพใบ
สมัครไดตั้งแตวันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เปนตนไป



๓

ในกรณีผูสมัครเปนบุตรของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ไดขึ้นทะเบียนประวัติของการรถไฟแหง
ประเทศไทยไวแลว  และกรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย  ไดรับการจางตอเนื่องรวม
แลวไมนอยกวา ๒ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) ใหนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงขอหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
ตนสังกัดตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไปลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จ ถือเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย) เสนอตอฝาย/สํานักงานตนสังกัดโดยตรง เพื่อใหฝาย/
สํานักงานนําสงให กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล  โดยสิ้นสุดระยะเวลาการยื่น/นําสงหนังสือ
รับรองฯ  ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.๑ ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงตําแหนงเดียว  เมื่อเลือกคลิกปุม “สงใบสมัคร” แลวจะ

เปลี่ยนแปลงแกไขไมได และใหเขาสอบตามเวลาที่กําหนดในแตละตําแหนง
๕.๒ ผูสมัครสอบตองมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัคร

สอบแขงขันเทานั้น โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษา  ทั้งนี้ผูที่จะถือวา
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ

อนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัคร  ( วันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖ )
๕.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ 

และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้นหากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากปลอมแปลงเอกสาร หรือการใชเอกสารปลอมเปน
ความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๕.๔ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบเทานั้น และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไมตรง/คลุมเครือ ตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบตามประกาศ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์สมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบแขงขันครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ในกรณเีลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขา
หองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวน ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับขอมูล
หลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครสอบตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น จะ
ไมมีสิทธิเขาหองสอบ

๖.  ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (สามารถพิมพไดตั้งแตวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เปน
ตนไป) และใหนํามายื่นในวันสอบภาคสัมภาษณพรอมดวยเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ใชในการสมัคร
ดังนี้



๔
๖.๑ ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (Internet) โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ

ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว ซึ่งถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) พรอมทั้งลงลายมือชื่อในใบ
สมัครสอบใหครบถวน

    ๖.๒ สําเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงวาเปน
ผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบตามประกาศเทานั้น โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผู
มีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัครสอบ ( วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ) จํานวนอยางละ ๑
ฉบับ 

ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ 
หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัครสอบ ( วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ )

๖.๓ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน
เทานั้น ฉบับจริง และสําเนาภาพถายบัตรดังกลาว จํานวน ๑ ฉบับ

    ๖.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ สําเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไมตรงกัน เชน ใบสําคัญการ

สมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล อยางละ ๑ ฉบับ 
๖.๖ สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘  หรือแบบ ส.ด. ๔๓  จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัคร

สอบเพศชาย)
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อกํากับไว

ดวยพรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา
อนึ่ง  กรณีตรวจสอบพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม

ถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจากการ
รถไฟฯ  อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย

๗. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
การรถไฟแหงประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบใหทราบในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต www.railway.co.th  หรือ
http://railway.thaijobjob.com

๘. วิธีการสอบคัดเลือก
              ๘.๑ การสอบภาคขอเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน

-   วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง        ๓  ชั่วโมง   ๑๐๐  คะแนน
-   วิชาความรูทั่วไป (ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ)   ๑ ชั่วโมง  ๓๐ นาที   ๗๐ คะแนน
-   วิชาความรูทั่วไป  (ดานแรงงานสัมพันธ)        ๔๕ นาที     ๓๐  คะแนน

    ๘.๒ การสอบภาคสัมภาษณ คะแนนเต็ม    ๙๐ คะแนน



๕

๙. เกณฑการตัดสิน
๙.๑ บุคคลที่ผานการสอบขอเขียนจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม โดยจะ

คัดเลือกตัวบุคคลที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละตําแหนงไวจํานวนไมเกิน ๕ เทาของจํานวนอัตราที่เปดรับสมัคร   จึง
จะไดเขารับการสอบภาคสัมภาษณ  

๙.๒ บุคคลที่ผานการสอบสัมภาษณจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม 
(ขอเขียนรวมกับสัมภาษณ) จึงจะถือวาเปนผูสอบได   โดยจะคัดเลือกผูที่ไดรับคะแนนทุกภาครวมกันสูงสุดเปน
อันดับแรก และลดระดับลงมาจนกระทั่งไดบุคคลเขาทํางานในการรถไฟฯครบตามจํานวน

๙.๓ ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ก็ให
ผูสอบไดคะแนนวิชาความรูทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนวิชาความรูทั่วไปเทากัน  ก็ให
ผูสอบไดคะแนนภาคสัมภาษณมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  จะขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงอยางเดียวกันนี้อีกและไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
ไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก

    การรถไฟฯ ดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค  ดังนั้นหากมีผูใดแอบ
อางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน   โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงให  การรถไฟฯ ทราบหรือมีขอสงสัย  โทร. ๐-๒๖๒๑-๘๗๐๑ ตอ ๕๒๕๔, ๐-๒๒๒๐-๔๔๘๑

ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

(ลงนาม)   นายปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา

( นายปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา )
ผูชวยผูวาการ ๒ รักษาการแทน
ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



    เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑

หนวยที่ ๑

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖  จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี มนุษยศาสตร หรืออักษรศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต 

หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก    วิชาเอกหรือโท ภาษาอังกฤษ
สังกัด             งานวิเทศสัมพันธ กองการตางประเทศ สํานักงานผูวาการ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว

                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ
    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๓. ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี มนุษยศาสตร หรืออักษรศาสตรบัณฑิต

หรือศิลปศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอกหรือโท ภาษาอังกฤษ เทานั้น

๔. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี
๕. มีความรูความเขาใจภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาตางประเทศอื่นๆ และสามารถใช

งานไดเปนอยางดี
๖. มีความรูความสามารถในการบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความรูความเขาใจในกฎ ขอบังคับ ระเบียบการ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน

หนาที่
๘. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับตางประเทศ การปฏิบัติงาน

รวมกับชาวตางประเทศ
๙. มีความรูความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา สรุปเหตุผล และเสนอแนะ
๑๐. มีความรูความสามารถในการคิดริเริ่ม และปรับปรุงงานใหเปนผลดีและทันสมัยอยูเสมอ
๑๑. มีความรูความสามารถในการติดตอประสานงาน การใหขอคิดเห็น และการแกไขปญหา 

เฉพาะหนาไดทันตอเหตุการณและใหงานดําเนินไปไดดวยดี
๑๒. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
๑๓. มีความรูกฎหมายแรงงาน และการแกไขปญหาแรงงาน



                                                  เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. จัดทําหนังสือโตตอบในสวนงานที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่การรถไฟฯ

มีไปยังหนวยงานตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๒. ดําเนินการและประสานงานการขอรับความชวยเหลือ/ความรวมมือจากตางประเทศ
๓. ดําเนินการประสานงานการใหความชวยเหลือ/ความรวมมือแกตางประเทศ
๔. ประสานงานการจัดฝกอบรม ดูงานใหแกเจาหนาที่ตางประเทศ ทั้งโดยทุนของรัฐบาลไทย 

โดยงบประมาณของการรถไฟฯ และโดยทุนของหนวยงานตางประเทศ
๕. ประสานงานเกี่ยวกับการสงพนักงานการรถไฟฯ ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน สัมมนาและ

ประชุม ณ ตางประเทศ
๖. ดําเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการมาเยือนของเจาหนาที่การรถไฟตางประเทศ หรือ

คณะเจาหนาที่จากตางประเทศ
๗. ดําเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการไปเยือนตางประเทศของเจาหนาที่การรถไฟฯ ตามคํา

เชิญของหนวยงานตางๆ
๘. ประสานงาน/จัดทําหนังสือรับรองในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอรับ/ขอตอใบอนุญาต

ทํางาน และขออนุญาตพํานักอยูในประเทศของเจาหนาที่ตางประเทศที่มาปฏิบัติงานใหการ
รถไฟฯ ตามสัญญาวาจาง

๙. ประสานงาน/จัดเก็บขอมูลความสัมพันธกับตางประเทศ และขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการ
รวมทางเศรษฐกิจ การคา วิชาการ ฯลฯ

๑๐. ประสานงาน/จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการคาตางตอบแทน
๑๑. ดําเนินการ/ประสานงาน/จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับชาวตางประเทศรองเรียน ชมเชย และขอซื้อ

สิ่งของอุปกรณตางๆ ของการรถไฟฯ
๑๒. จัดทําหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของพนักงาน รับรองการใชงานอุปกรณ
๑๓. ติดตอประสานงานการจัดบรรยายของผูเชี่ยวชาญ องคกร บริษัทตางๆ ที่ขอจัดบรรยายที่การ

รถไฟฯ (เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานตางประเทศ) 
๑๔. ติดตอประสานงานเกี่ยวกับคณะผูเชี่ยวชาญ คณะเจาหนาที่จากองคกร บริษัท และหนวยงาน

จากตางประเทศ ขอเขาพบผูบริหารของการรถไฟฯ
๑๕. ดําเนินการและประสานงานในการใหขอมูล (ภาษาอังกฤษ) แกวารสารตางประเทศ องคกร

ระหวางประเทศ ตลอดจนหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ

๑๖. แจงบอกรับนิตยสาร วารสาร เอกสารทางวิชาการจากตางประเทศ ตามความตองการของ
การรถไฟฯ และเก็บรวบรวมวารสารที่หนวยงานตางประเทศจัดสงใหการรถไฟฯ

๑๗. ดําเนินการติดตามงานในหนาที่รับผิดชอบใหแลวเสร็จตามกําหนด
๑๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                          เอกสารแนบหมายเลขที่ ๓

หนวยที่ ๒

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  มนุษยศาสตร  หรืออักษรศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต 

หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก    วิชาเอกหรือโท ภาษาอังกฤษ
สังกัด             งานการประชุมระหวางประเทศ กองการตางประเทศ สํานักงานผูวาการ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว

                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ
    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๓. ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี  มนุษยศาสตร หรืออักษรศาสตรบัณฑิต 

หรือศิลปศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเอกหรือโท ภาษาอังกฤษ เทานั้น

๔. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี 
๕. มีความรูความเขาใจภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาตางประเทศอื่นๆ และสามารถใช

งานไดเปนอยางดี
๖. มีความรูความสามารถในการบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความรูความเขาใจในกฎ ขอบังคับ ระเบียบการ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน

หนาที่
๘. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับตางประเทศ การปฏิบัติงาน

รวมกับชาวตางประเทศ
๙. มีความรูความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา สรุปเหตุผล และเสนอแนะ
๑๐. มีความรูความสามารถในการคิดริเริ่ม และปรับปรุงงานใหเปนผลดีและทันสมัยอยูเสมอ
๑๑. มีความรูความสามารถในการติดตอประสานงาน การใหขอคิดเห็น และการแกไขปญหา 

เฉพาะหนาไดทันตอเหตุการณและใหงานดําเนินไปไดดวยดี
๑๒. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
๑๓. มีความรูกฎหมายแรงงาน และการแกไขปญหาแรงงาน



                                                                เอกสารแนบหมายเลขที่ ๔

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ดําเนินงานสอบเรื่องราว สรุป และบันทึกเสนอ
๒. จัดทํารางหนังสือโตตอบ และพิมพงานเสนอ
๓. รวบรวม และจัดเก็บเอกสารสําหรับงานโครงการเงินกูและความรวมมือตางๆ
๔. ติดตามรายงานผลความคืบหนาของงานตางๆ ตอผูบังคับบัญชา
๕. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการประชุมตางๆ
๖. จัดเตรียมสถานที่สําหรับการประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกในการประชุม
๗. เขารวมในการจดบันทึกการประชุม และทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
๘. ดําเนินงานในสวนของงานเลขานุการในการประชุมผูวาการรถไฟอาเซียน และงานประชุมรวม

ระหวาง รฟท.-รฟม.
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย


