
                                 เอกสารแนบหมายเลขที ่๑ 

 

หนวยท่ี ๑ 
 

ตําแหนง          บุคลากร ๖                                                                               

สาขาวิชา/วิชาเอก     การบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือนิติศาสตร 

      จํานวน  ๑  อัตรา 

สังกัด              ฝายการเดินรถ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

                     ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว 
                     ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ 
      บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร 

๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร  
 หรือนิติศาสตร 

  ๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี 
  ๕. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

๑. ตรวจสอบและดําเนินการขั้นตนเก่ียวกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเมื่อพนักงานถูก 
    กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีเปนความผิดไมปรากฏชัดแจง 
๒. ตรวจสอบเรื่องเสนอต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง  
๓. ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ เมื่อพนักงานถูกกลาวหาวากกระทําผิดอยาง

รายแรง กรณีเปนความผิดไมปรากฏชัดแจง 
๔. ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการกรณีต้ังขึ้น เพื่อสอบสวนหาขอเท็จจริงและ

พิจารณา 
๕. ดําเนินการเก่ียวกับคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้น

เงินเดือน ปลดออก ไลออก ความรับผิดชอบในทางแพง อันเกี่ยวเน่ืองกับทางวินัย คําสั่งพนักงาน 
ใหออกจากงานไวกอน การติดตามความประพฤติ หรืออ่ืนๆ อันเปนผลจากการพิจารณาเมื่อ
พนักงานกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

๖. ดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนควบคุมเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

๗. ตรวจสอบดําเนินการเม่ือพนักงานกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีความผิดปรากฏชัดแจง 
๘. ดําเนินการเก่ียวกับคําสั่งลงโทษ ไลออก ปลดออก พนักงานที่กระทําผิดวินัย กรณีเปนความผิด

ปรากฏชัดแจง 
๙. ดําเนินการสงบุคคล เอกสาร วัตถุ ไปยังเจาหนาที่ฝายบานเมือง 
๑๐. ตรวจสอบเรื่องรองทุกข ดําเนินการวินิจฉัยการขัดกันของคําสั่งระเบียบ 
๑๑. ดําเนินการเรื่องหนังสือรับรองการประกันตัว การประกันตัว การขอจัดอาณาบาลเปนทนายแก  

      ตาง กรณีพนักงานตองคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที ่
๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย  

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

 



 

         เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒ 
 

หนวยท่ี ๒                                                        

ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๖                                                                               

สาขาวิชา/วิชาเอก การบัญช ี        จํานวน  ๒  อัตรา 

สังกัด             ฝายการเงินและการบัญช ี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

                     ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว 

                     ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ 

      บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร 

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญช ี

  ๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี 
 

ลักษณะงานที่ปฎิบัต ิ

๑. การจัดทําประมาณการทางการเงินตาง ๆ  เพ่ือใชประกอบการวางแผนทางการเงิน ทั้งระยะสั้น

และระยะยาว 

๒. จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณและวางแผนจัดหาเงิน เปนรายเดือน รายไตรมาส และ

รายป  

๓. จัดทํางบการเงิน  รายไตรมาส และประจําป รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน และรายการ

วิเคราะหฐานะการเงิน รายเดือน รายไตรมาส และประจําป 

๔. จัดทํารายงานคํานวณมูลคากําไรเชิงเศรษฐศาสตรประจําป และการเปลี่ยนแปลงมูลคากําไรเชิง   

    เศรษฐศาสตร  

๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           เอกสารแนบหมายเลขที่ ๓  

 

หนวยท่ี ๓   

ตําแหนง   พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖    

สาขาวิชา/วิชาเอก     เศรษฐศาสตร  หรือพาณิชยศาสตร หรือบัญช ี หรือบริหารธุรกิจ  หรือศิลปศาสตร  

      จํานวน  ๒  อัตรา                                                                              

สังกัด  ศูนยประสานงานและเลขานุการ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

     ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว 

                     ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ 

      บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร 
๓. คุณวุฒิปริญญาตร ีเศรษฐศาสตร  หรือพาณิชยศาสตร หรือบัญชี  หรือบริหารธุรกิจ  

    หรือศิลปศาสตร 

  ๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี 

  ๕. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี 

 

ลักษณะงานที่ปฎิบัต ิ

๑.  ดําเนินการจัดทําวาระการประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ 

๒. ตรวจสอบและจัดทําลําดับวาระการประชุม 

๓. ดําเนินการเก่ียวกับการบริการความสะดวกในดานสถานที่ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของในงาน  

ประชุม 

๔.  ชวยดําเนินการงานธุรการ งานการเงินและบัญช ี

๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         เอกสารแนบหมายเลข ๔ 

 

      หนวยท่ี ๔ 

 

ตําแหนง   พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖    

สาขาวิชา/วิชาเอก    บริหารธุรกิจ  หรือเศรษฐศาสตร  หรือพาณิชยศาสตร  หรือศิลปศาสตร   หรืออักษรศาสตร 

       หรือศึกษาศาสตร หรือศิลปกรรมศาสตร       จํานวน  ๑  อัตรา  

สังกัด  ฝายระบบขอมูล 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

     ๑.  ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว 

                     ๒.  กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ 

       บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร 

  ๓.  คุณวุฒิปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ  หรือเศรษฐศาสตร  หรือพาณิชยศาสตร  หรือศิลปศาสตร 

       หรืออักษรศาสตร  หรือศึกษาศาสตร หรือศิลปกรรมศาสตร   

๔.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี 

๕.  มีทักษะในการอาน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได 

 

ลักษณะงานที่ปฎิบัต ิ
๑.  จัดทําบันทึกการรับ - สง เอกสาร การตอบโต งานพิมพ การติดตาม การเก็บรักษา การยืม 

ตลอดจนถึงการทําลายเอกสาร 

 ๒.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเตรียมการรับรองและพิธีการตาง  ๆ

 ๓.  ปฏิบัติงานดานระเบียบและแผน การรวบรวมและจัดทําสถิติขอมูลและรายงานตาง  ๆ 

 ๔.  ตรวจสอบและดําเนินงานการเงินและการบัญชีที่เกี่ยวของ 

 ๕.  ดําเนินงานสวัสดิการดานตาง ๆ และการสงเคราะหในรูปแบบของกองทุนตาง ๆ 

 ๖.  ประสานงานที่เก่ียวของกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกการรถไฟฯ   

 ๗.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบหมายเลขที่ ๕ 

 

หนวยท่ี ๕ 
 

ตําแหนง   พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ 

สาขาวิชา/วิชาเอก     บริหารธุรกิจ  หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิทยาศาสตร  หรือนิติศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร  

                           หรือรัฐศาสตร     จํานวน  ๒  อัตรา                                                                             

สังกัด              ฝายการเดินรถ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

                     ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว 

                     ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ 

      บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร 

  ๓. คุณวุฒิปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ  หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิทยาศาสตร  หรือนิติศาสตร  

      หรือรัฐประศาสนศาสตร  หรือรัฐศาสตร 

  ๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี 

  ๕. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
๑. ดําเนินการและประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนวิสาหกิจของการรถไฟฯ และ

แผนงานตามนโยบายตาง ๆ ในสวนของฝายการเดินรถ 

๒. ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝายการเดินรถ เรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในแผน รวมถึงการปรับแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง  

๓. ดําเนินการรายงานความคืบหนา ปญหาและอุปสรรคของทุกแผนงานในฝายการเดินรถให

ผูเกี่ยวของทราบตามกําหนด 

๔. ดําเนินการประมวลขอมูล จัดทําสถิติและรายงานตาง ๆ พรอมทั้งวิเคราะหขอมูลในสวนที่เก่ียวของ

กับงานดานงบประมาณ ดานทรัพยากรมนุษยและดานพ้ืนฐานที่สําคัญอ่ืน ๆ ของฝายการเดินรถ  

๕. ดําเนินการดานธุรการของงานวางแผนงบประมาณและพัฒนาบุคลากร 

๖. ดําเนินการควบคุม  ติดตาม และปรับปรุงฐานขอมูลหลักในระบบควบคุมติดตามรถสินคา 

๗. วิเคราะหขอมูลรวมกับผูเก่ียวของกับการติดตามรถ  เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขการควบคุม

ติดตามรถสินคาใหมีประสิทธิภาพ 

๘. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

 

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

 

 



 

         เอกสารแนบหมายเลข ๖ 

 

      หนวยท่ี ๖ 
 

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๖ 

สาขาวิชา/วิชาเอก    นิติศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือรัฐศาสตร หรือเศรษฐศาสตร     จํานวน  ๑  อัตรา 

สังกัด             ฝายการเดินรถ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

                     ๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายตองผานการเรียน ร.ด. ๓ ป หรือพนการเกณฑทหารมาแลว 

                     ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ 

      บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร 

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือรัฐศาสตร หรือเศรษฐศาสตร  

๔. กรณีที่จบปริญญาตรีจากตางประเทศจะตองเปนสถาบันที่ ก.พ. รับรอง 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการขนสงระบบโลจิสติกส 

๒.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการดานสัญญาเชาสิทธิ์ตาง ๆ ของฝายการเดินรถ 

๓.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิจารณาและใหความคิดเห็นดานกฎหมายมหาชน 

๔.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในสินทรัพยของฝายการเดินรถ 

๕.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริการขนสงระหวางประเทศ 
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