
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย

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

ดวยการรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางาน ในการรถไฟ
แหงประเทศไทย จํานวน    ๒๐๗    อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้.-

๑. ตําแหนงที่จะบรรจุ แตงตั้ง และเงินเดือนที่ไดรับ
๑.๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน   ๑๐ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑  หนวยที่ ๑)
๑.๒ พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) สังกัดฝายการเดินรถ

อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท   จํานวน ๑๑๖ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒  หนวยที่ ๒)
๑.๓ พนักงานขบวนรถ ๔  (พนักงานหามลอ) สังกัดฝายการเดินรถ

อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท   จํานวน   ๖๗ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๓ หนวยที่ ๓)

๑.๔ วิศวกร ๖ สังกัดฝายการชางกล
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน     ๙ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๔  หนวยที่ ๔)
๑.๕ วิศวกร ๖ สังกัดฝายการชางโยธา

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน     ๓ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๕  หนวยที่ ๕)

๑.๖ พนักงานการบัญชี ๖ สังกัดฝายการชางโยธา
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน     ๑ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๖  หนวยที่ ๖)
๑.๗ วิศวกร ๖ สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน     ๑ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๗  หนวยที่ ๗)

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครสอบ มีดังนี้.-
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามเอกสารแนบทาย

ประกาศ
    ๒.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ



๒

๒.๔ ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะ
อันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษ
สุราเรื้อรัง

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 
   ๒.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
  ๒.๑๔ ตองสามารถทํางานใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา
  ๒.๑๕ ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

๓. สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร การรถไฟฯ ไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุเขาทํางานได ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลง
วันที่ 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 ๒๒ - ๓๑ มกราคม  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 ๒๒ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ ภายในวัน
และเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย  การสมัครสอบจะมีผล
สมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด



๓

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 ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๖ เปนตนไป

ในกรณีผูสมัครเปนบุตรของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ไดขึ้นทะเบียนประวัติของการรถไฟแหง
ประเทศไทยไวแลว  และกรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย  ไดรับการจางตอเนื่องรวม
แลวไมนอยกวา ๒ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) โดยนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงขอหนังสือรับรองจาก
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไปลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จ ถือ
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย) เสนอตอฝาย/สํานักงานตนสังกัดโดยตรง เพื่อให
ฝาย/สํานักงานรวบรวมนําสงให กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล  ในวันทําการถัดไป  โดยสิ้นสุด
ระยะเวลาการยื่น/นําสงหนังสือรับรองฯ  ภายใน ๑๐ วันหลังจากวันปดรับสมัคร (ภายในวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖)

๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.๑ ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงตําแหนงเดียว  เมื่อเลือกคลิกปุม “สงใบสมัคร” แลวจะ

เปลี่ยนแปลงแกไขไมได และใหเขาสอบตามเวลาที่กําหนดในแตละตําแหนง
๕.๒ ผูสมัครสอบตองมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัคร

สอบแขงขัน โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น  ทั้งนี้ผูที่จะถือวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัคร  ( วันที่ ๓๑  มกราคม  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
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว 
การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบแขงขันครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และ
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ



๔

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

๖.  ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (สามารถพิมพไดตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เปน
ตนไป) และใหนํามายื่นในวันสอบภาคสัมภาษณพรอมดวยเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ใชในการสมัคร
ดังนี้

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
ผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของ
สถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัครสอบ ( วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ 
หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัครสอบ ( วันที่ ๓๑ มกราคม 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)
    ๖.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกวา 

จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครสอบในหนวยที่ ๔ , ๕ และ ๗ ตําแหนงวิศวกร ๖)
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อกํากับไว

ดวยพรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา
อนึ่ง  กรณีตรวจสอบพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม

ถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
การรถไฟแหงประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบใหทราบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต www.railway.co.th  หรือ
http://railway.thaijobjob.com



๕

๘. วิธีการสอบคัดเลือก
              ๘.๑ การสอบภาคขอเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน

-   วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ๓  ชั่วโมง   ๑๐๐  คะแนน
-   วิชาความรูทั่วไป, ภาษาไทย,  ภาษาอังกฤษ ๒ ชั่วโมง ๑๐๐  คะแนน

    ๘.๒ การสอบภาคสัมภาษณ คะแนนเต็ม    ๙๐ คะแนน

๙. เกณฑการตัดสิน
๙.๑ บุคคลที่ผานการสอบขอเขียนจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม โดยจะ

คัดเลือกตัวบุคคลที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละตําแหนงไวจํานวนไมเกิน ๕ เทาของจํานวนที่เปดรับสมัคร   จึงจะมี
สิทธิ์เขาสอบภาคสัมภาษณ  

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 ทราบดวย  โทร. ๐-๒๖๒๑-๘๗๐๑ ตอ ๕๒๕๔

ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๕    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ลงนาม    พีรพันธุ  แปนตระการ
(นายพีรพันธุ  แปนตระการ)

ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑

หนวยที่ ๑

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  จํานวน ๑๐ อัตรา   
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก  บริหารธุรกิจ  หรือเศรษฐศาสตร  หรือพาณิชยศาสตร หรือนิติศาสตร 

หรือรัฐประศาสนศาสตร  หรือรัฐศาสตร 
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. เพศชายและตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ  หรือเศรษฐศาสตร  หรือพาณิชยศาสตร  หรือนิติศาสตร
    หรือรัฐประศาสนศาสตร  หรือรัฐศาสตร 
๔. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 
๕. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี
๖. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

๑. ปฏิบัติดานเดินรถตามเวรผลัดที่กําหนด การจัดริ้วขบวนรถ การกลับประแจอาณัติสัญญาณ  
การขอและใหทางสะดวก การใหสัญญาณขบวนรถเขาออก การแจงเวลาขบวนรถถึง /ออก 
การรับสงวิทยุ โทรพิมพ และโทรสาร

๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสงมอบขบวนรถ การดูแลรักษาความสะอาด และอุปกรณ ตลอดจน
รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของขบวนรถที่จอดอยูที่สถานี

๓. ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดเรียบรอยบริเวณสถานี การเก็บรักษาตั๋วสํารอง และแบบพิมพ
ของใชพัสดุตางๆ ของสถานี

๔. ควบคุม ดูแล งานธุรการของสถานี และเงินจากขบวนรถที่รับมอบจากพนักงานขบวนรถเพื่อรอ
นําสง ตลอดจนการทําบัญชีรวบรวมเงินรายไดนําสง

๕. ดูแลการใหบริการดานการโดยสาร สินคา ใหผูใชบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว
๖. ควบคุม ดูแล การจัดทําบัญชีรายไดประจําวัน และรวบรวมเงินรายไดนําสง รวมทั้งการจัดเก็บ

ขอมูลดานการโดยสาร สินคา และการเดินรถ
๗. ปฏิบัติงานในดานการใหเชาที่ดินของการรถไฟฯ การจัดเก็บคาเชาตางๆ การดูแล ระวัง รักษา

เขตที่ดินของการรถไฟฯ ในเขตสถานี
๘. ปกครองบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานในสังกัดใหปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง ทั้งให

ประพฤติตนอยูในวินัยอันดี
๙. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒

หนวยที่ ๒

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี)  จํานวน ๑๑๖ อัตรา
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
สาขาวิชา/วิชาเอก     ทางพาณิชย 
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. เพศชายและตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย
๔. 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         พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ)  จํานวน ๖๗ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก  ทางพาณิชย 
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. เพศชายและตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
๓. 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 ๔

หนวยที่ ๔

ตําแหนง         วิศวกร ๖  จํานวน ๙ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/วิชาเอก    วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟา หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม 

หรือวิศวกรรมโลหะการ
สังกัด             ฝายการชางกล

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

                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ
    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

                    ๓. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟา 

หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมโลหะการ

๕. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกร 
    หรือสูงกวา

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 หรือที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๕

หนวยที่ ๕

ตําแหนง         วิศวกร ๖   จํานวน ๓ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/วิชาเอก    วิศวกรรมโยธา
สังกัด             ฝายการชางโยธา

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

                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ
    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

                    ๓. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา

๕. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกร 
    หรือสูงกวา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ดําเนินงานคํานวณออกแบบแผนผังโครงสรางอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ
๒. กําหนดและ/หรือแนะนําแนวทางปฏิบัติดานวิศวกรรมโยธา  เกี่ยวกับทฤษฎีสําหรับใชในการ

คํานวณและรายละเอียกสําหรับใชในการออกแบบแผนผัง
๓. ตรวจสอบสภาพโครงสรางอาคารและสิ่งกอสรางเพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงพรอมทั้ง

ออกแบบแกไขปรับปรุงสวนที่ชํารุด
๔. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน และดําเนินเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๖

หนวยที่ ๖

ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๖   จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี    
สาขาวิชา/วิชาเอก   บัญชี
สังกัด             ฝายการชางโยธา

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

                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ
    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

                    ๓. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินใหถูกตองตามขอบังคับ ระเบียบการ และคําสั่งของการรถไฟฯ 

ที่เกี่ยวของกับการเงินและบัญชี
๒. รวบรวม จัดทําบัญชีและบันทึกคาใชจาย รวมทั้งจัดทําขอมูลดานการเงิน งบประมาณ และ

คาใชจายตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
๓. จัดทําใบจายเงินงานจัดซื้อ จัดจาง บัญชีเงินสดสํารองจาย รวมทั้งใบจายเงินคาสวัสดิการตางๆ 

ที่เกี่ยวของ
๔. จัดทํางบประมาณประจําป รวมทั้งจัดทํารายงานควบคุมคาใชจายงบทําการและการขอ

งบประมาณกลางปเพิ่ม
๕. จัดทําบัญชีเงินสดสํารองจาย การทําใบจายทุกประเภท ตลอดจนการจายเงินสดจัดซื้อจัดจาง
๖. จัดทําบัญชีพัสดุ บัญชีรายงานคาใชจายตางๆ ประจํางวด ประจําเดือน ประจําป
๗. ควบคุมการใชรถยนตสวนกลางประจําศูนย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๗

หนวยที่ ๗

ตําแหนง         วิศวกร ๖   จํานวน ๑ อัตรา   
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/วิชาเอก  วิศวกรรมไฟฟา
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

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

                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ
    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

                    ๓. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

๕. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกร 
    หรือสูงกวา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ชวยดําเนินการ และพิจารณาจัดทําเอกสารประกวดราคา และเอกสารทางดานเทคนิคตางๆ ที่

เกี่ยวของกับงานในหนาที่ เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาตามขั้นตอน
๒. ชวยทําการสํารวจ และรวบรวมสถิติการขัดของของระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ใน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓. ติดตามผลการบํารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เพื่อหาทางปรับปรุง, แกไข

ปญหาตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี และมีความปลอดภัยทั้งในดานการเดินรถ
๔. รวมปฏิบัติงาน  ออกแบบ  ดัดแปลง  แกไขอุปกรณระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ให

อุปกรณสามารถทํางานไดทั้งระบบ
๕. ตรวจสอบ  วิจัย  คนควาหาขอมูลในการจัดทํามาตรฐานอุปกรณในการบํารุงรักษาฯ
๖. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการควบคุมบริหารงานโครงการใหมีประสิทธิภาพ


