
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย

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

ดวยการรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางาน ในการรถไฟ
แหงประเทศไทย   จํานวน   208 อัตรา   ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้.-

๑. ตําแหนงที่จะบรรจุ แตงตั้ง และเงินเดือนที่ไดรับ

สังกัดฝายการเดินรถ
๑.๑ พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 10 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑  หนวยที่ ๑)
๑.2 พนักงานการเดินรถ 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 2  หนวยที่ 2)
๑.3 พนักงานการบัญชี 4 (เสมียนสวนกลาง) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 3 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 3  หนวยที่ 3)
๑.4 พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสวนกลาง) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 11 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 4 - 5 หนวยที่ 4)
๑.5 พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 (เสมียนสวนกลาง)     

อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 4 อัตรา  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 6  หนวยที่ 5)

๑.6 พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 85 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 7  หนวยที่ 6)

๑.7 พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานหามลอ) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 62 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 8  หนวยที่ 7)

สังกัดฝายการชางกล
๑.8 วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 5 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 9 - 11  หนวยที่ 8 - 10)
๑.9 พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 2 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 12 หนวยที่ ๑1)

สังกัดฝายการชางโยธา
๑.10 วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 2 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 13 - 14  หนวยที่ ๑2 - 13)
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สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
๑.11 วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน  4 อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 15  หนวยที่ 14)
๑.12 พนักงานการบัญชี 4 อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 16  หนวยที่ 15)

สังกัดฝายโครงการพิเศษและกอสราง
๑.13 วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 5 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 17 หนวยที่ 16)
๑.14 พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 18 หนวยที่ 17)

สังกัดฝายการเงินและการบัญชี
๑.15 พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 7 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 19 หนวยที่ 18)

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

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 20 - 21  หนวยที่ 19)
๑.17 พนักงานการตลาดและทรัพยสิน 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 22  หนวยที่ 20)

สังกัดสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร
๑.18 พนักงานการตลาดและทรัพยสิน ๔ อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 1 อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 23  หนวยที่ 21)

สังกัดสํานักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
๑.19 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖ อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 24  หนวยที่ 22)

สังกัดศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว
๑.20 พนักงานเทคนิค 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 25  หนวยที่ 23)

* หมายเหตุ ตําแหนงเดิมที่ระบุไวในวงเล็บของบางหนวย  เพื่อสื่อความหมายใหผูสมัครเขาใจงายทั่วกัน

๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ

    ๒.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๔ ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน   วัณโรคระยะอันตราย 

โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๕ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ  หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใด ๆ
๒.๖ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
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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
   ๒.16 ตองเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามที่กําหนดไว ตาม พระราชบัญญัติ คุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 นับถึงวันปดรับสมัคร

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 การรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต 

(Internet) ที่เว็บไซต www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ระหวางวันที่  21  
สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2558  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยมี
ขั้นตอน 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 
ระหวางวันที ่  21  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  1  กันยายน  2558  ภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนดเทานั้น
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4.1.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 
25๐ บาท ซึ่งประกอบดวย

(๑) คาธรรมเนียมสอบ   จํานวน 220 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 15 กันยายน  2558  เปนตนไป)

ในกรณีผูสมัครเปนบุตรของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ไดขึ้นทะเบียนประวัติของการรถไฟแหง
ประเทศไทยไวแลว  หรือกรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย  ไดรับการจางตอเนื่องรวม
แลวไมนอยกวา ๒ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) ใหนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงขอหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
ตนสังกัดตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไปลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จ ถือเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย) เสนอตอฝาย/สํานักงานตนสังกัดโดยตรง โดยใหฝาย/สํานักงาน
รวบรวมนําสงให กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล  ภายในวันที่ 9 กันยายน 2558

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ (สามารถสมัครไดเพียงตําแหนงเดียว)
5.๑ ผูสมัครสอบ 1 คน  เลือกสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนง 1 สังกัด เทานั้น  และเมื่อเลือกคลิกปุม 

“สงใบสมัคร” แลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได และใหเขาสอบตามเวลาที่กําหนดในแตละตําแหนง
๕.๒ ผูสมัครสอบตองมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัคร

สอบแขงขัน โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น  ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัคร  ( วันที่ 31  สิงหาคม  2558 ) หากตรวจสอบแลวพบวา
คุณวุฒิการศึกษาคลุมเครือ ไมชัดเจน ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศฯ  การรถไฟแหง
ประเทศไทย  จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน  จะไมมีสิทธิไดรับการ
บรรจุ/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 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรง
ตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว การรถไฟ
แหงประเทศไทยจะถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบแขงขันครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
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ในกรณเีลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหอง
สอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวน ในกรณีชื่อ–นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับขอมูล
หลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครสอบตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น 
จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ

6.  เอกสาร และหลักฐานที่ตองยื่นกอนเขาสอบภาคสัมภาษณ  (เฉพาะผูที่ผานการสอบภาค
ขอเขียน ยื่นกอนวันสอบภาคสัมภาษณ  ซึ่งการรถไฟฯ จะประกาศ 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 31  
สิงหาคม  2558 ) พรอมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบใหครบถวน

    ๖.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหนงที่สมัครสอบ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายใน
วันปดรับสมัครสอบ ( วันที่ 31  สิงหาคม  2558 ) จํานวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัครสอบ ( วันที่ 31  สิงหาคม  2558 )

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 โดยใบอนุญาตดังกลาวจะตองไมหมดอายุ กอนวันปดรับสมัคร ( วันที ่ 31  สิงหาคม 2558 )
เฉพาะผูสมัครสอบในตําแหนง ๑.8 วิศวกร 6 สังกัดฝายการชางกล ,  ๑.10 วิศวกร ๖ สังกัดฝายการชางโยธา  
๑.11 วิศวกร 6 สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม  และ  ๑.13 วิศวกร 6 สังกัด ฝายโครงการ
พิเศษและกอสราง  

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อกํากับไว
ดวยพรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา

อนึ่ง  กรณีตรวจสอบพบภายหลังวา เอกสารการสมัครสอบ และหลักฐานตางๆ เชน ระเบียนแสดงผลการ
เรียน, ใบสําคัญทางทหาร, ผลการตรวจสอบลายนิ้วมือ ฯลฯ มีขอบกพรองและขัดตอขอบังคับ/ระเบียบ/คําสั่งที่เกี่ยวของ 
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ/แตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๗. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
การรถไฟแหงประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบใหทราบใน วันที่ 15  กันยายน  2558 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 ๕ เทาของจํานวนที่เปดรับ
สมัคร   จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบภาคสัมภาษณ 

๙.๒  ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคสัมภาษณจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนน
เต็มทุกภาครวมกัน จึงจะถือวาเปนผูสอบได   โดยจะคัดเลือกผูที่ไดรับคะแนนทุกภาครวมกันสูงสุดเปนอันดับแรก
และลดระดับลงมาจนกระทั่งไดบุคคลเขาทํางานในการรถไฟฯ ครบตามจํานวน 

๙.๓  ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ก็ใหผูสอบไดคะแนน
วิชาความรูทั่วไป (ความรูทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)   รวมกับ วิชาความรูทั่วไป (ดานแรงงานสัมพันธ) มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนวิชาความรูทั่วไปเทากัน  ก็ใหผูสอบไดคะแนนภาคสัมภาษณมากกวาเปนผูอยู
ในลําดับท่ีสูงกวา  

๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  จะขึ้นบัญชีสํารองไว  ๑  ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว การขึ้นบัญชี
สํารองไวเปนอันยกเลิก

การรถไฟฯ ดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค  ดังนั้นหากมีผูใดแอบอาง
วาสามารถชวยเหลือใหทานไดเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน  โปรดอยาไดหลงเชื่อ
เปนอันขาด 

ทั้งนี้  หากมีขอสงสัยหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมในการสมัครสอบโปรดติดตอ งานวางแผนและสรร
หา กองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล โทร. ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๑ ตอ ๕๒๕๔

ประกาศ   ณ   วันที่    27    กรกฎาคม    พ.ศ.    ๒๕๕8

(ลงนาม)         คํานวน  ทองนาค
( นายคํานวน  ทองนาค )

ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล ปฏิบัติการแทน
ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย



                            เอกสารแนบหมายเลขที่ 1
หนวยที่ 1

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี   จํานวน   10  อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สาขาวิชา/วิชาเอก  บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร   
                หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือเศรษฐศาสตร
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. เพศชาย จะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร                    
หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือเศรษฐศาสตร 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานดานการเดินรถตามเวรผลัดที่กําหนด การจัดริ้วขบวนรถ การกลับประแจอาณัติ

สัญญาณ การขอและใหทางสะดวก การใหสัญญาณขบวนรถเขาออก การแจงเวลาขบวนรถถึง/
ออกการรับสงวิทยุ โทรพิมพ และโทรสาร

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสงมอบขบวนรถ การดูแลรักษาความสะอาด และอุปกรณ ตลอดจน
รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของขบวนรถที่จอดอยูที่สถานี

3. ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดเรียบรอยบริเวณสถานี การเก็บรักษาตั๋วสํารอง และแบบพิมพ
ของใชพัสดุตางๆ ของสถานี

4. ควบคุม ดูแล งานธุรการของสถานี และเงินจากขบวนรถที่รับมอบจากพนักงานขบวนรถเพื่อรอ
นําสง ตลอดจนการทําบัญชีรวบรวมเงินรายไดนําสง

5. ดูแลการใหบริการดานการโดยสาร สินคา ใหผูใชบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว
6. ควบคุม ดูแล การจัดทําบัญชีรายไดประจําวัน และรวบรวมเงินรายไดนําสง รวมทั้งการจัดเก็บ

ขอมูลดานการโดยสาร สินคา และการเดินรถ
7. ปฏิบัติงานในดานการใหเชาที่ดินของการรถไฟฯ การจัดเก็บคาเชาตางๆ การดูแล ระวัง รักษาเขต

ที่ดินของการรถไฟฯ ในเขตสถานี
8. ปกครองบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานในสังกัดใหปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง ทั้งใหประพฤติ

ตนอยูในวินัยอันดี
9. ราง โตตอบ ติดตามเรื่อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
10. เก็บรวบรวมสถิติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
11. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 2
หนวยที่  2

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. เพศชาย จะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร                    
หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือเศรษฐศาสตร 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ควบคุม  ตรวจสอบ  และดําเนินการปรับฐานขอมูลหลักในระบบควบคุมติดตามรถดวย

คอมพิวเตอร
2. ศึกษา  ชวยดําเนินการ เพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งเกี่ยวกับงานที่

รับผิดชอบ
3. ดําเนินการปอนขอมูลแทนจุดติดตั้ง TERMINAL เมื่อเกิดกรณีขัดของ
4. ดําเนินการฝกอบรมการปอนขอมูลในระบบควบคุมติดตามรถดวยคอมพิวเตอร ที่ประจําตามจุด

ติดตั้ง TERMINAL ตางๆ ตามความจําเปนแลวแตกรณี
5. ติดตามและประสานงานดานการปฏิบัติงานในระบบควบคุมติดตามรถดวยคอมพิวเตอร กับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานมีความเรียบรอย
6. วิเคราะหขอมูลและปญหารวมกับ นายสถานี หรือตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของกับการติดตามรถ เพื่อ

เสนอแนวทางปรับปรุงแกไขการควบคุมติดตามรถสินคาใหมีประสิทธิภาพ
7. ราง โตตอบ ติดตามเรื่อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
8. เก็บรวบรวมสถิติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
9. ราง โตตอบ ติดตามเรื่อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
10. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 3
หนวยที่  3

ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๔ (เสมียนสวนกลาง) จํานวน 3 อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือการเงิน
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี หรือการเงิน
4. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี
5. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี
6. มีขีดความสามารถ (Competency) เปนไปตามที่การรถไฟฯ กําหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมรายจายในการเบิกตางๆ ตรวจสอบการจัดสงเงินรายไดของสถานี

และขบวนรถ คาทํางานในวันหยุด เงินเดือนคาจาง คาชดเชย คาตอบแทนพิเศษ คาลวงเวลา คา
เลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล และคาอ่ืน  ๆที่เกี่ยวของของพนักงานฝายการเดินรถ

2. ตรวจสอบประมวลคาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท และอื่นๆ ของฝายการเดินรถ
3. ชวยติดตามและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนและ

แนวทางที่กําหนดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
4. ราง โตตอบ ติดตามเรื่อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
5. เก็บรวบรวมสถิติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ 4
หนวยที่  4

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสวนกลาง) จํานวน 11 อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือการขาย หรือเลขานุการ หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก           

หรือภาษาตางประเทศ หรือการประชาสัมพันธ
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย  สาขาวิชาบัญชี หรือการขาย           
หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก หรือภาษาตางประเทศ            
หรือการประชาสัมพันธ

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณและสิ่งของเครื่องใชในการ

เดินรถ การจัดทําประกาศเดินขบวนรถ การจัดทํากําหนดเวลาเดินรถ การติดตามรวบรวม
ขอมูลจากผูเกี่ยวของกรณีขอประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาเดินรถ การหาสาเหตุและ
ขอเท็จจริง การเสนอรายงานเหตุอันตรายหรืออุบัติเหตุในเขตรถไฟทุกชนิด 

๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเปด ยุบ ยาย เปลี่ยนชื่อสถานี ที่หยุดรถ ปายหยุดรถ การกําหนด
หรือเปลี่ยนแปลงชั้นสถานี จํานวนสถานี ที่หยุดรถ ปายหยุดรถใหตรงตามขอเท็จจริง การ
รวบรวม   คาเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการละเมิดของบุคคลภายนอกและของพนักงาน

3. รวบรวมเรื่องการสราง ติดตั้ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิก แกไขตอเติมรื้อถอนอาคารสถานี ที่       
หยุดรถ ชานบรรทุก ชานชาลาใหถูกตองตรงความเปนจริง

๔. ชวยติดตามและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนและแนวทาง
ที่กําหนดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด

๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยจัดเก็บ รวบรวมสถิติจํานวนผูโดยสาร ชวยงานดานการสอบสวน  
ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องตางๆ สุดแตกรณี ชวยติดตามการเคลื่อนไหวรถโดยสารทุกชนิด 

๖. ติดตามและเรงรัดใหผูเกี่ยวของจัดสงสถิติจํานวนผูโดยสารใหเปนไปตามกําหนด ชวยดําเนินการ      
ออกโทรเลข โทรพิมพสั่งการพวงรถโดยสาร 

๗. ชวยติดตามและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนและ
แนวทางที่กําหนดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด



               เอกสารแนบหมายเลขที่ 5

๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการเคลื่อนไหวรถบรรทุกสินคา การสงมอบรถบรรทุก
สินคา การติดตามเรงรัดการสง-รับมอบรถในความรับผิดชอบ การดําเนินการชวยวางแผนการ
จัดเดินขบวนรถ และงดเดินขบวนรถสินคาประจําวัน/ประจําเดือน การจัดทําบัญชีรถชํารุดนอก
วาระ  และรถชํารุดระหวางทาง  การดําเนินการวางระเบียบ และควบคุมการบรรทุกสงสินคา
ใหเปนไปตามกฎขอบังคับสมุดอัตราสินคาที่กําหนด  

๙. การดําเนินการติดตอประสานงานแจงผูเกี่ยวของในการจัดรถจักร การจัดทําสรุปประจําเดือน
การงดเดินและสาเหตุรถลาชา การรายงานเกี่ยวกับการตรวจคนของผิดกฎหมายและสิ่งของที่
ทางการควบคุมซึ่งตรวจสอบพบ    

๑๐. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยเตรียม รวบรวมขอมูล และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ         
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนสําหรับใชในการวางแผนและพัฒนางานดาน
ความตรงตอเวลา ความปลอดภัยในการเดินรถ และการชวยเตรียม รวบรวมขอมูล และ
ประสานงาน กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนสําหรับใช
ในการวางแผน และพัฒนางานดานการปฏิบัติการโดยสาร งานบริการดานการโดยสาร งาน
บริการและปฏิบัติการสินคา  

๑๑. ปฏิบัติงานในการชวยกําหนดแนวทางในการพัฒนางานการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวของ
๑๒. ชวยติดตามและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนและ                   

แนวทางที่กําหนดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
๑๓. ราง โตตอบ ติดตามเรื่อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
1๔. เก็บรวบรวมสถิติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๕. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ 6
หนวยที่  5

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ (เสมียนสวนกลาง) จํานวน 4 อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก           

หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย  สาขาวิชาบัญชี หรือการขาย           
หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก หรือภาษาตางประเทศ            
หรือการประชาสัมพันธ

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชวยการบันทึกการตรวจบันทึก รายงาน และรางหนังสือของฝายการเดินรถ  

การรวบรวมขอมูลดานบุคคล การจําแนกตําแหนง  การชวยตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู
ที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงาน การชวยตรวจสอบการแตงตั้งโยกยาย การยืนยันอัตราวาง  
ชวยจัดเตรียม การรวบรวมขอมูลและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลและ
สารสนเทศที่จําเปนตอการจัดทํางบลงทุน การประมาณการรายได  และงบประมาณรายจาย
ทําการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน

2. ราง โตตอบ ติดตามเรื่อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
3. ชวยติดตามและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนและ

แนวทางที่กําหนดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
4. เก็บรวบรวมสถิติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



                                           เอกสารแนบหมายเลขที่ 7
หนวยที่  6

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) จํานวน 85 อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก           

หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ
สังกัด             ฝายการเดินรถ

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

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

3. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย  สาขาวิชาบัญชี หรือการขาย           
หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก หรือภาษาตางประเทศ            
หรือการประชาสัมพันธ

4. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (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 ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



                                           เอกสารแนบหมายเลขที่ 8
หนวยที่  7

ตําแหนง         พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ) จํานวน 62 อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก           

หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ
สังกัด             ฝายการเดินรถ

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

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

3. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย สาขาวิชาบัญชี หรือการขาย           
หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก หรือภาษาตางประเทศ            
หรือการประชาสัมพันธ

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 และอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางแกผูโดยสาร

6. จัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ
7. เก็บรวบรวมสถิติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
8. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



                                           เอกสารแนบหมายเลขที่ 9
หนวยที่  8

ตําแหนง         วิศวกร ๖  จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/วิชาเอก    วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม   หรือวิศวกรรมโลหการ 
สังกัด             ฝายการชางกล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                    

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )

                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมโลหการ
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 10
หนวยที่  9

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                    

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )

                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส)

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 11
หนวยที่  10

ตําแหนง         วิศวกร ๖  จํานวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/วิชาเอก    วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟา  หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม            

หรือวิศวกรรมโลหการ 
สังกัด             ฝายการชางกล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                    

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )

                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟา

หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมโลหการ
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 12
หนวยที่  11

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี

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

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  ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



                                        เอกสารแนบหมายเลขที่ 13
หนวยที่  12

ตําแหนง         วิศวกร ๖   จํานวน   1  อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก  วิศวกรรมโยธา
สังกัด             งานตรวจสอบดานเทคนิคทางถาวร กองทางถาวร ศูนยทางถาวร ฝายการชางโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                    

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )

                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๕. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกร 
    หรือสูงกวา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ตรวจสอบแบบและรายงานการคํานวณเกี่ยวกับประแจทางหลีก  โครงสรางทาง ระบบระบายน้ํา 

ตามยานสถานีตางๆ และทางผานชนิดตางๆ ที่บุคคลภายนอกขอสรางในเขตที่ดินของการรถไฟฯ
๒. จัดทํารายงานจําเพาะทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุทาง
๓. จัดทํารายการละเอียดสําหรับงานกอสรางทาง
๔. ศึกษา  คนควา และจัดทําเอกสารทางวิชาการ
๕. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน และดําเนินเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                   เอกสารแนบหมายเลขที่ 14
หนวยที่  13

ตําแหนง         วิศวกร ๖   จํานวน   1  อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก  วิศวกรรมโยธา
สังกัด             งานออกแบบสะพาน  กองสะพาน  ศูนยสะพาน ฝายการชางโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                    

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )

                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๕. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกร 
    หรือสูงกวา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ดําเนินงานคํานวณ  ออกแบบสะพาน  และชองน้ํา
๒. สํารวจหาขอมูลเพื่อออกแบบกอสรางสะพาน  ชองน้ําใหม
๓. จัดทําประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับการกอสรางสะพานและชองน้ํา
๔. ศึกษา  คนควา และจัดทําเอกสารทางวิชาการ
๕. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน และดําเนินเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                        เอกสารแนบหมายเลขที่ 15
หนวยที่  14

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

หรือวิศวกรรมสื่อสาร
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  หรือวิศวกรรมไฟฟา  
หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  หรือวิศวกรรมสื่อสาร

                    4. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
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



                                   เอกสารแนบหมายเลขที่ 16
หนวยที่  15

ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๔ จํานวน 1 อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือการเงิน
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา บัญชี หรือการเงิน
4. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี
5. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. ลงทะเบียนรับ - สง หนังสือภายในและภายนอกองคกร
2. ชวยงานดานธุรการ เชนพิมพหนังสือ, การบันทึก – จัดเก็บเอกสารเปนฐานขอมูล
3. ติดตามงานดานหนังสือภายในและภายนอกองคกรในสวนงานที่เกี่ยวของ และบันทึกเสนอ

ผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา
4. ชวยปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และพิมพงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ

รวมทั้งการรวบรวมจัดทําสถิติเบื้องตน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



                                   เอกสารแนบหมายเลขที่ 17
หนวยที่  16

ตําแหนง         วิศวกร ๖   จํานวน   5  อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก    วิศวกรรมโยธา
สังกัด             ฝายโครงการพิเศษและกอสราง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                      

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )

                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 

๕. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกร 
    หรือสูงกวา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับบริษัทที่ปรึกษาในการสํารวจออกแบบรายละเอียด จัดการ

ประกวดราคาและควบคุมงานกอสราง
๒. ควบคุมการกอสรางของโครงการใหถูกตองตามแบบและรายละเอียดการกอสราง
๓. คํานวณออกแบบกอสราง จัดทํารายการจําเพาะ รายละเอียดในการกอสราง ตลอดจนประมาณ

การคาใชจายตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ชวยดําเนินการจัดทํางบประมาณและแผนการจายเงินโครงการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. ตรวจสอบปริมาณงาน วัสดุกอสราง การเบิกจายวัสดุตางๆ ที่ใชในโครงการ
๖. รวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับงานโครงการกอสราง และชวยวางแผนปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
๗. ติดตอประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่โครงการ และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อใหงาน

กอสรางดําเนินไปไดตามแผน
๘. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกอสรางและรวบรวมจัดทํารายงานเสนอ



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 18
หนวยที่  17

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                      

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )

                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือการเงิน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. รวบรวม บันทึกคาใชจายและจัดทํางบประมาณรายจายทําการ งบประมาณลงทุนประจําป 

และงบประมาณแผนดินของโครงการที่รับผิดชอบ
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน และจัดทําเอกสารเกี่ยวของตางๆ ในการตั้งเบิกเงิน

คาจางใหแกบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและบริษัทรับเหมากอสรางของโครงการที่รับผิดชอบ
๓. บันทึกรายละเอียดคาใชจายตางๆ ตลอดจนการเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทางการเงินของ

โครงการที่รับผิดชอบ
๔. จัดทํารายงานเปรียบเทียบระหวางคาใชจายจริงและแผนการใชเงินงบประมาณทําการ รวมทั้ง

จัดทํารายงานขอมูลการเบิกจายเงินและสถิติตางๆ ภายในหนวยงาน และงานโครงการที่
รับผิดชอบ

๕. จัดทําใบจายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อของใชเบ็ดเตล็ดและคาใชจายอื่นๆ ภายในหนวยงาน
๖. บันทึกโตตอบ ประสานงานและติดตามเรื่องเกี่ยวของตางๆ ทางดานการเงินและการบัญชี



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 19
หนวยที่  18

                 
ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๖  จํานวน 7 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก    บัญชี
สังกัด             ฝายการเงินและการบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                      

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )

                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี

๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. การจัดทําประมาณการทางการเงินตางๆ เพื่อใชประกอบการวางแผนทางการเงิน ทั้งระยะสั้น

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

วิเคราะหฐานะการเงิน  รายเดือน รายไตรมาส และประจําป
๔. จัดทํารายงานคํานวณมูลคากําไรเชิงเศรษฐศาสตรประจําป และการเปลี่ยนแปลงมูลคากําไรเชิง

เศรษฐศาสตร
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 20
หนวยที่  19

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

หรือนิติศาสตร  หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร
สังกัด             งานพัฒนาและวิเคราะหโครงการ 1 กองพัฒนาธุรกิจโครงการ ศูนยพัฒนาทรัพยสิน

ฝายบริหารทรัพยสิน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                      

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาพาณิชยศาสตร หรือเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือการ
บริหาร หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร

4. มีความรูความสามารถ ที่ปฏิบัติงานดานการตลาด การขาย การวิเคราะห การจัดผลประโยชน 
และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนอยางดี

5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. จัดทําแผนพัฒนาธุรกิจ ดานการพัฒนาและวิเคราะหโครงการ
๒. ประเมินผลตอบแทนการใชประโยชนในทรัพยสินของการรถไฟฯ
๓. วิเคราะหดานการตลาด  ปรับปรุงระเบียบการคิดผลตอบแทน พิจารณาศึกษาขอมูลของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. แสวงหาขอมูล ศึกษาการพัฒนาในดานการผังเมือง สภาพแวดลอมและผลกระทบอื่นใดในดาน

กายภาพ เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดความเปนไปไดของโครงการ ศึกษาภาวะเศรษฐกิจ 
การเงิน การตลาด การลงทุน การประเมินโครงการ

5. ประสานแผนเพื่อกําหนดผังแมบทโครงการและวิธีดําเนินการ
6. วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการตามแบบแนะแนวและผูเชาเสนอและโครงการรวมทุนกับ

ภาครัฐหรือเอกชน
7. วิเคราะหดานการตลาด ประเมินผลตอบแทนทั้งโครงการที่เสนอและการรวมทุนกับภาครัฐหรือ

เอกชน กําหนดเงื่อนไขผลประโยชนตอบแทนของโครงการ
8. ชักจูง ชี้ชวน ภาคเอกชนใหมีการลงทุนในอันที่จะใหประโยชนสูงสุด รวบรวมรายชื่อและ

คุณสมบัติของผูสนใจในการลงทุนและกิจการอื่น เพื่อติดตามตรวจสอบดานการตลาด
9. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว การซื้อ ขาย ใหเชา ในธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เพื่อให

เปนขอมูลประกอบการประเมินผลประโยชนตอบแทน



เอกสารแนบหมายเลขที่ 21

10. ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป

11. ติดตอประสานงานกับหนวยราชการ สถาบันและองคกรอื่น รวมทั้งภาคเอกชนในดานวิชาการ
และติดตามผลการพัฒนาของหนวยงานนั้นๆ เพื่อนําผลดีมาใชปรับปรุงโครงการ

12. เจรจาในการกําหนดรูปแบบอาคารในการรวมลงทุนกับหนวยงานหรือเอกชน
13. ควบคุม ดูแล ปกครองบังคับบัญชา มอบหมายงาน แนะนํา ชวยเหลือ ตรวจสอบ กลั่นกรอง

งาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 22
หนวยที่  20

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

หรือนิติศาสตร  หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร
สังกัด             งานพัฒนาและวิเคราะห โครงการ 2  กองพัฒนาธุรกิจโครงการ ศูนยพัฒนาทรัพยสิน

ฝายบริหารทรัพยสิน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                      

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพาณิชยศาสตร หรือเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือการ
บริหาร หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร

4. มีความรูความสามารถ ที่ปฏิบัติงานดานการตลาด การขาย การวิเคราะห การจัดผลประโยชน 
และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนอยางดี

5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ดําเนินการจัดทําแผนงานจัดประโยชน
๒. วิเคราะหดานการตลาด ประเมินผลตอบแทนการใชประโยชนในทรัพยสินของการรถไฟฯ
๓. ปรับปรุงระเบียบการคิดคาตอบแทนใหไดมาตรฐาน
4. รวบรวมขอมูล ศึกษาการพัฒนาในดานการผังเมือง สภาพแวดลอมและผลกระทบอื่นใดในดาน

กายภาพ เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดความเปนไปไดของโครงการ ศึกษาภาวะ เศรษฐกิจ
การเงิน การตลาด การลงทุน การประเมินโครงการ

5. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนความเปนไปไดของโครงการตามแบบแนะแนวและผูเชาเสนอ 
และโครงการรวมทุนกับภาครัฐหรือเอกชน

6. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนดานการตลาด ประเมินผลตอบแทนทั้งโครงการที่เสนอและ
การรวมทุนกับภาครัฐหรือเอกชน กําหนดเงื่อนไขผลประโยชนตอบแทนของโครงการ

7. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนและติดตามความเคลื่อนไหว การซื้อ ขาย ใหเชา ในธุรกิจ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเปนขอมูลประกอบการประเมินผลประโยชนตอบแทน

8. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนและติดตามผลการดําเนินงาน และความเคลื่อนไหวทาง
เศรษฐกิจ เพื่อทบทวนและปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป

9. ชวยดําเนินการติดตอประสานงานกับหนวยราชการ สถาบันและองคกรอื่น รวมทั้งภาคเอกชน
ในดานวิชาการและติดตามผลการพัฒนาของหนวยงานนั้นๆ เพื่อนําผลดีมาใชปรับปรุงโครงการ

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 23
หนวยที่  21

ตําแหนง         พนักงานการตลาดและทรัพยสิน ๔ จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก           

หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ
สังกัด             สํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย สาขาวิชาบัญชี หรือการขาย  หรือ
เลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก หรือภาษาตางประเทศ หรือการ
ประชาสัมพันธ

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. รวบรวมและจัดเตรียมขอมูล สถิติ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาในระบบ

คอนเทนเนอร
๒. รวบรวมและจัดเตรียมฐานขอมูลที่เกี่ยวของ และจัดระเบียบในการจัดเก็บขอมูลและเอกสารตางๆ
๓. จัดแยกประเภทหนังสือ/เอกสารตางๆ เพื่อสงใหหรือรับจากหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
๔. ชวยดําเนินเรื่องที่ตองติดตอกับฝายอื่นๆ ในการแสวงหาขอมูลและขาวสารตางๆ
๕. ติดตามและจัดเก็บปริมาณการขนสง  และรายไดประจําเดือนของการขนสงคอนเทนเนอร

เปรียบเทียบกับประมาณการปริมาณและรายได
๖. ชวยดําเนินเรื่องที่ตองติดตอฝายอื่นๆ เพื่อแกไขการใหบริการในสวนที่เกี่ยวของกับการขนสง

ระบบคอนเทนเนอร
๗. รวบรวมและติดตามผล และคุณภาพของบริการขนสงระบบคอนเทนเนอร
๘. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร คําสั่ง ระเบียบการขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการขนสง
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                   เอกสารแนบหมายเลขที่ 24
หนวยที่  22

                 
ตําแหนง         เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖ จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก  เศรษฐศาสตร  หรือพาณิชยศาสตร  หรือบัญชี  หรือบริหารธุรกิจ 

หรือวิศวกรรมศาสตร 
สังกัด             งานบริหารงานลงทุน กองบริหารงบประมาณ ศูนยประสานแผนและงบประมาณ

สํานักงานนโยบาย แผนวิจัย และพัฒนา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                      

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )

                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร
       ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  หรือพาณิชยศาสตร  หรือบัญชี  หรือบริหารธุรกิจ 

หรือวิศวกรรมศาสตร
๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี
5. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ดําเนินการดานรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อขออนุมัติออกแฟมงาน งทป. และจัดพิมพแฟม

งาน จัดแยกแฟมงาน
๒. ดําเนินการประสานงานขอขอมูลสนับสนุน เพื่อเสนอขออนุมัติใชเงินงบสํารองกรณีจําเปนเรงดวน

ตามที่หนวยงานตางๆ เสนอมา
๓. ดําเนินการประสานงานขอขอมูลสนับสนุน เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยกเลิก 

งบประมาณลงทุนบนทางเปด และติดตามแกไขแฟมงาน งทป. ใหสาระเปนปจจุบัน
๔. ดําเนินการประสานงานขอขอมูลผลงานของงานลงทุน  เพื่อรายงานผลการดําเนินงานแบบ 

Quick Report
5. ดําเนินการประสานงานขอขอมูลผลงานลงทุนแบบเรงดวนเฉพาะเรื่อง / กรณีตามนโยบายของ

รัฐบาล เพื่อรายงานผลงานตามกําหนดเวลา
6. จัดเก็บขอมูลการใชจายเงินของงบประมาณลงทุน และเรงรัดการปดแฟมงานลงทุนที่แลวเสร็จ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



                                  เอกสารแนบหมายเลขที่ 25
หนวยที่  23

ตําแหนง         พนักงานเทคนิค ๖  จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

หรือนิเทศศาสตรบัณฑิต หรือเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก  ประชาสัมพันธ หรือถายภาพ  หรือวิทยุกระจายเสียง  หรือวิทยุโทรทัศน  

หรือการโฆษณา  หรือการออกแบบสื่อ  หรือมัลติมีเดีย  หรือดิจิทัลอารต 
สังกัด             งานโสตทัศนูปกรณและนิทรรศการ กองประชาสัมพันธ 

ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ )
                    ๒. อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร

๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หรือนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หรือเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาประชาสัมพันธ  หรือการถายภาพ  หรือวิทยุกระจายเสียง  
หรือวิทยุโทรทัศน หรือการโฆษณา  หรือการออกแบบสื่อ หรือมัลติมีเดีย หรือดิจิทัลอารต

๔. มีความรูความสามารถในงานดานเทคนิคอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. เปนผูมีมนุษยสัมพันธ  และสามารถติดตอประสานงานกับบุคคลตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

องคกรไดเปนอยางดี
6. มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง เหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ถายทําภาพนิ่ง วีดีทัศน สื่อผสม ภาพสไลด ตลอดจนลางอัดขยายภาพ ออกแบบเพื่อการ

ประชาสัมพันธ หรือการโฆษณา
๒. เขียนบทความ สารคดี เขียนขาว บทสัมภาษณ การผลิตสื่อวิทยุ – โทรทัศน และการตัดตอไป
๓. ติดตาม ประเมินผล แกไขปญหาตางๆ ของงานโสตทัศนูปกรณและนิทรรศการที่รับผิดชอบ
๔. ใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ  แนะนํา  บรรยาย  บันทึกเสียงทางสถานีโทรทัศน  หรือวิทยุ 

กระจายเสียง
5. บํารุงรักษาและจัดเก็บฟลม อุปกรณเครื่องมือโสตทัศนูปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย


