
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย 

ที่ไดรับการจางตอเนื่อง กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย
-----------------------------------

ดวยการรถไฟแหงประเทศไทย ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย
ที่ไดรับการจางตอเนื่อง กอนวันที่ 1 เมษายน 2557 เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย จํานวน
292 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้.-

๑. ตําแหนงที่จะบรรจุ แตงตั้ง และเงินเดือนที่ไดรับ
สังกัดฝายการเดินรถ
๑.๑ พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)  อัตราเงินเดือน 9,580.-  บาท จํานวน  70 อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑  หนวยที่ ๑)
๑.๒ พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานหามลอ)  อัตราเงินเดือน 9,580.-  บาท จํานวน  55 อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒  หนวยที่ ๒)
สังกัดฝายการชางกล
๑.๓ พนักงานรถจักร 4 (ชางเครื่องชั้น 2)    อัตราเงินเดือน 10,44๐.- บาท จํานวน 114 อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๓ หนวยที่ ๓)
สังกัดฝายการชางโยธา
๑.๔ พนักงานการบัญชี 4 อัตราเงินเดือน 10,44๐.- บาท จํานวน   ๑ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๔  หนวยที่ ๔)
    สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

๑.๕ พนักงานเทคนิค 4   อัตราเงินเดือน 10,44๐.- บาท จํานวน 15 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๕  หนวยที่ ๕)

๑.๖ พนักงานพัสดุ 4 อัตราเงินเดือน 10,44๐.- บาท จํานวน   1 อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๖  หนวยที่ ๖)
๑.๗ ชางฝมือ ๒  อัตราเงินเดือน 9,580.-  บาท จํานวน  14 อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๗  หนวยที่ ๗)
๑.๘ พนักงานบริการ 2 (คนขับรถยนต) อัตราเงินเดือน 9,580.-  บาท จํานวน   ๑ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๘ หนวยที่ ๘)
๑.๙ พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  อัตราเงินเดือน 9,580.-  บาท จํานวน   ๑ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๙  หนวยที่ ๙)
    สังกัดฝายการพาณิชย

๑.๑๐ พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  อัตราเงินเดือน 9,580.-  บาท จํานวน   ๑ อัตรา  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๐  หนวยที่ ๑๐)



๒

สังกัดฝายการพัสดุ
๑.๑๑ พนักงานพัสดุ 4 อัตราเงินเดือน 10,44๐.- บาท จํานวน   6 อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๑ - 13  หนวยที่ ๑๑ - 13)
๑.๑๒ พนักงานบริหารงานทั่วไป 4   อัตราเงินเดือน 10,44๐.- บาท จํานวน   2 อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑4 - 15  หนวยที่ ๑4 - 15)
๑.13 ชางฝมือ 1 (คนพัสด)ุ  อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท จํานวน  5 อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 16  หนวยที่ 16)
สังกัดสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร
๑.14 พนักงานการเดินรถ 2(พนักงานคุมประแจฯ) อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท จํานวน   2 อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 17 หนวยที่ 17)
๑.15 พนักงานการเดินรถ 2(พนักงานกั้นถนนฯ) อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท จํานวน   1 อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 18 หนวยที่ 18)
สังกัดสํานักงานผูวาการ
๑.๑6 พนักงานบริหารงานทั่วไป 4   อัตราเงินเดือน 10,44๐.- บาท จํานวน   1 อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑9  หนวยที่ ๑9)
สังกัดสํานักงานอาณาบาล
๑.๑7 พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  อัตราเงินเดือน 9,580.-  บาท จํานวน   ๑ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 20  หนวยที่ 20)
สังกัดศูนยประสานงานและเลขานุการ คกร.
๑.๑8 พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  อัตราเงินเดือน 9,580.-  บาท จํานวน   ๑ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ 21  หนวยที่ 21)

* หมายเหตุ ตําแหนงเดิมที่ระบุไวในวงเล็บของบางหนวย  เพื่อสื่อความหมายใหผูสมัครเขาใจงายทั่วกัน

๒. คุณสมบัติทั่วไป
   ๒.๑ เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่มีเลขประจําตัว อยูในกรอบอัตรากําลังที่ไดรับ

อนุมัติจากการรถไฟฯ และไดรับการจางตอเนื่อง กอนวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
ไมต่ํากวาระดับ หัวหนางาน/แผนก ลงนามรับรอง และไมรวมถึงลูกจางรายเดือนรอการบรรจุเปนพนักงานของการรถไฟฯ 

๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ

    ๒.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๕ ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรค

เทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๖ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ  หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใดๆ
๒.๗ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๒.๘ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๒.๙ ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑๐ ไมเปนผูอยูในระหวางสอบสวนทางวินัยของการรถไฟฯ ไมวากรณีใดๆ
๒.๑๑ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรืออาญาที่หนักกวาจําคุก เวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
   ๒.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงตองออกจากราชการ หรือจากองคการของรัฐบาล    

องคการสาธารณะ เทศบาลหรือสุขาภิบาล
   ๒.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือ จากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ เพราะกระทําผิดวินัย
   ๒.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
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   ๒.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
   ๒.๑๖ ตองสามารถทํางานใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา
   ๒.๑๗ ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
   ๒.18 ตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามที่กําหนดไว ตาม พระราชบัญญัติ คุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 โดยนับถึงวันปดรับสมัคร

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และรายละเอียด  
     รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฯ

4. การรับสมัครสอบ (สามารถสมัครไดเพียงตําแหนงเดียว)
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 โดยมีขั้นตอน ดังนี.้-

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

      4.๑.๒ ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ

      4.๑.๓ ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผน เพื่อนําไปชําระเงิน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น สามารถเขาระบบเพื่อจัดพิมพแบบฟอรมการชําระเงินไดภายหลัง

ในกรณีที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินได ผูสมัครสอบสามารถเขาระบบเพื่อพิมพแบบฟอรมการ
ชําระเงินไดภายหลัง แตไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได

4.1.4 การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน (ตามขอ 
4.๑.๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ระหวางวันที่ 21  
สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  1  กันยายน  2558 ภายในเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการ
ชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่
กําหนดเทานั้น

4.1.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน   
25๐ บาท ซึ่งประกอบดวย

(๑) คาธรรมเนียมสอบ   จํานวน 220 บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท (อัตรา

เดียวกันทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเมื่อชําระแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด  ๆทั้งสิ้น

4.2 การขอหนังสือรับรองการทํางาน   ผูสมัครสอบนําหลักฐานการชําระเงิน มาแสดงเพื่อขอหนังสือรับรอง
การทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง กอนวันที่ 1 เมษายน 2557 จาก
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดตั้งแตระดับ หัวหนางาน/แผนกข้ึนไป ใหตรวจสอบอายุการจาง (นับอายุการจางถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2557) ใหถูกตองครบถวนกอนลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จ ถือเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย  ผูลงนามรับรองจักตองรับผิดชอบดวย)  พรอมสําเนาสัญญาจาง
แรงงาน (ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก แนบประกอบ
หนังสือรับรองดวย เสนอตอฝาย/สํานักงาน/ศูนย/กอง ตนสังกัดโดยตรง  โดยใหฝาย/สํานักงาน/ศูนย/กอง รวบรวม
นําสงให กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล ทั้งนี้หนังสือรับรองฯ พรอมสําเนาสัญญาจางแรงงาน 
(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก ฝาย/สํานักงาน/ศูนย/กอง
จะตองรวบรวมสงถึง กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล  ภายในวันที่ 9 กันยายน 2558 เทานั้น โดย
นับจากวันที่ประทับตราหนังสือรับของกองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล  หากสงลาชากวากําหนดจะไม
พิจารณาทุกกรณี



๔

หากตรวจสอบแลวพบวา ผูสมัครสอบคนใดไมไดยื่นหนังสือรับรอง ตามขอ 4.2 หรือนําสง หรือ
ยื่นลาชากวาที่กําหนด (หลังจากวันที ่ 9  กันยายน  2558) จะไมมีสิทธิเขาสอบ และหากผูสมัครสอบ 
มีเหตุที่จะตองพนสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ การเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทยไม
วากรณีใด หรือตองคดียาเสพติด การรถไฟแหงประเทศไทย จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจ/ุแตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น

  4.3 เลขประจําตัวสอบ  ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลข
ประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัคร ที่มีเลขประจําตัว
สอบไดทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com หลังจากชําระเงิน
แลว (สามารถพิมพใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 22  กันยายน  2558  เปนตนไป)

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

ใบสมัคร” แลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได และใหเขาสอบตามเวลาที่กําหนดในแตละตําแหนง
5.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. ๒๕๔๔ หากผูสมัครสอบจงใจ
กรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ และหากปลอมแปลงเอกสาร หรือการใช
เอกสารปลอมเปนความผิดตามกฎหมายอาญา มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ   

5.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี  คุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง (นับถึงวันปดรับสมัคร) และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือ
ตรวจสอบพบวา หนังสือรับรองการทํางาน (ตามขอ 4.2) คุณวุฒิ  เอกสารหลักฐาน  ของผูสมัครคลุมเครือ  หรือไม
ชัดเจน  หรือไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ  การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวา ผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้เปนโมฆะตั้งแตตน  และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.4 ผูสมัครจะไดรับเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ เมื่อชําระ
คาธรรมเนียมแลว จะไมจายคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคืนใหในทุกกรณี

ในกรณเีลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ จะ
ไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวน ในกรณีชื่อ–นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดง
ตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครสอบตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ

6.  เอกสาร และหลักฐานที่ตองยื่นกอนเขาสอบภาคสัมภาษณ (เฉพาะผูที่ผานการสอบภาคขอเขียน 
หรือภาคปฏิบัติ โดยนํามายื่นใหกับฝาย/สํานักงาน/ศูนย/กอง ที่เปดรับสมัคร  เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกตองกอน
รวบรวมจัดสงใหฝายบริหารงานบุคคลตอไป  กอนวันสอบภาคสัมภาษณ ซึ่งการรถไฟฯ จะประกาศ วัน เวลา ใหทราบ
ภายหลัง)

6.1 ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (Internet) โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว ซึ่งถายไมเกิน ๑ ป นับถึงวันปดรับสมัคร ( วันที่ 31  สิงหาคม 2558 ) พรอมทั้งลง
ลายมือชื่อในใบสมัครสอบใหครบถวน

    6.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงที่สมัครสอบ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปด
รับสมัคร ( วันที่ 31  สิงหาคม  2558 )   จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
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ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัคร ( วันที่ 31  สิงหาคม 2558 )   

6.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสํานาบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมี
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น จํานวน ๑ ฉบับ โดยบัตรดังกลาว จะตองไมหมดอายุ  กอนวัน
ปดรับสมัคร ( วันที่ 31  สิงหาคม 2558 )

    6.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
6.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไมตรงกัน เชน ใบสําคัญการสมรส 

(เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล อยางละ ๑ ฉบับ 
6.๖ สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ สด.๔๓ หรือ แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร 

อายุ 46 ปบริบูรณ  จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
6.๗ สําเนาใบอนุญาตขับรถยนตของกรมการขนสงทางบกหรือของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จํานวน ๑ 

ฉบับ โดยบัตรดังกลาว จะตองไมหมดอายุ  กอนวันปดรับสมัคร ( วันที่ 31  สิงหาคม 2558 ) กรณีผูสมัครตําแหนง 
พนักงานบริการ 2 (คนขับรถยนต) สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
พรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา

อนึ่ง  กรณีตรวจสอบพบภายหลังวา ผลการตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือมีประวัติตองคดี  มีคุณสมบัติไมเปนไปตาม 
พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 โดยนับถึงวันปดรับสมัคร 
หรือเอกสารการสมัครสอบ และหลักฐานตางๆ เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน, ใบสําคัญทางทหาร มีขอบกพรอง และ
ขัดตอขอบังคับ/ระเบียบ/คําสั่งที่เกี่ยวของ หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแหงประเทศไทย จะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ/แตงตั้ง และไมมีสิทธิ
เรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ

การรถไฟแหงประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหทราบใน วันที่ 22  กันยายน  2558 ที่ ปายประกาศฝายบริหารงานบุคคล หรือ
ทางเว็บไซต  www.railway.co.th หรือ   http://railway.thaijobjob.com

8. วิธีการสอบคัดเลือก
              8.๑ การสอบภาคขอเขียน คะแนนเต็ม    ๒๐๐ คะแนน

-  วิชาความรูทั่วไป (ความรูทั่วไป, ภาษาไทย) ๑ ชั่วโมง  ๓๐ นาที ๗๐ คะแนน
-  วิชาความรูทั่วไป  (ดานแรงงานสัมพันธ)  ๔๕ นาที    ๓๐  คะแนน
-  วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ๓  ชั่วโมง   ๑๐๐  คะแนน
เฉพาะ สังกัดฝายการเดินรถ ๑.๑ พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)  

๑.๒ พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานหามลอ)  
สังกัดฝายการชางกล ๑.๓ พนักงานรถจักร 4 (ชางเครื่องชั้น 2)   
สังกัดฝายการโยธา ๑.๔ พนักงานการบัญชี 4



๖

    สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
๑.๕ พนักงานเทคนิค 4   
๑.๖ พนักงานพัสดุ 4
๑.๙ พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  

    สังกัดฝายการพาณิชย ๑.๑๐ พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  
สังกัดฝายการพัสดุ ๑.๑๑ พนักงานพัสดุ 4

๑.๑๒ พนักงานบริหารงานทั่วไป 4   
สังกัดสํานักงานผูวาการ ๑.๑6 พนักงานบริหารงานทั่วไป 4   
สังกัดสํานักงานอาณาบาล ๑.๑7 พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  
สังกัดศูนยประสานงานและเลขานุการ คกร.

๑.๑8 พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  

8.๒ การสอบภาคปฏิบัติ  
เฉพาะ สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

๑.๗ ชางฝมือ ๒
๑.๘ พนักงานบริการ 2 (คนขับรถยนต)

สังกัดฝายการพัสดุ ๑.13 ชางฝมือ 1 (คนพัสด)ุ
สังกัดสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

๑.14 พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ)
๑.15 พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ)

    8.๓ การสอบภาคสัมภาษณ (ทุกตําแหนง) คะแนนเต็ม    ๙๐ คะแนน   

9. เกณฑการตัดสิน
9.๑  ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคขอเขียน จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มแต

ละวิชา/ภาค  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบภาคสัมภาษณ
9.๒  ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคปฏิบัติ  จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม ใน

สวนของกรรมการแตละทาน  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบภาคสัมภาษณ  
9.๓  ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคสัมภาษณและมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุเขาทํางาน จะตองไดคะแนนรวมไม

นอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มทั้งหมด จึงจะถือวาเปนผูสอบได โดยจะคัดเลือกผูที่ไดรับคะแนนทุกภาครวมกันสูงสุด
เปนอันดับแรก และลดระดับลงมา จนกระทั่งไดบุคคลเขาทํางานในการรถไฟฯ ครบตามจํานวน 

9.๔  ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ก็ใหผูสอบไดคะแนน
วิชาความรูทั่วไป (ดานภาษาไทย รวมกับดานแรงงานสัมพันธ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนวิชา
ความรูทั่วไป (ดานภาษาไทย รวมกับดานแรงงานสัมพันธ)  เทากัน ก็ใหผูสอบไดคะแนนภาคสัมภาษณมากกวาเปนผูอยู
ในลําดับที่สูงกวา สําหรับตําแหนงที่สอบภาคปฏิบัติ ใหผูสอบไดคะแนนภาคปฏิบัติมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถา
ไดคะแนนสอบภาคปฏิบัติเทากัน ก็ใหผูสอบไดคะแนนภาคสัมภาษณมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  

10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  จะขึ้นบัญชีสํารองไว 1 ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แตถา

มีการสอบแขงขันในตําแหนงอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว การขึ้นบัญชีสํารองไว
เปนอันยกเลิก



๗

การรถไฟฯ ดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค  ดังนั้นหากมีผูใดแอบอางวา
สามารถชวยเหลือใหทานไดเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน   โปรดอยาไดหลงเชื่อเปน
อันขาด

ทั้งนี้  หากมีขอสงสัยหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมในการสมัครสอบโปรดติดตอ งานวางแผนและสรรหา 
กองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล โทร. ๘๒๔-๕๒๕๔

ประกาศ   ณ   วันที่    27    กรกฎาคม    พ.ศ.    ๒๕๕8

(ลงนาม)            คํานวน  ทองนาค
( นายคํานวน  ทองนาค )

ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล ปฏิบัติการแทน
ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย



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

หนังสือรับรอง

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

                                         ใหไว   ณ   วันที่.........................................................พ.ศ.  2558

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

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

** หมายเหตุ   - ใหแนบพรอมสําเนาสัญญาจางแรงงาน (ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจาง      
ลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

- เสนอให ฝาย/สํานักงาน/ศูนย/กอง  รวบรวมสงถึงกองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล       
ภายในวันที่ 9 กันยายน 2558 เทานั้น

- หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จ ถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  และมีความผิด  
ทางวินัย  ผูลงนามรับรองจักตองรับผิดชอบดวย

สําหรับผูสมัคร
(เมื่อชําระคาธรรมเนียมการสมัครเรียบรอยแลว)

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

สําหรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางฯ
ของการรถไฟฯ ที่ไดรับการจาง
ตอเนื่องกอนวันที่ 1 เมษายน 2557
๕ ป



                                        เอกสารแนบหมายเลขที่ 1

หนวยที่  1

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ 2 (เสมียนสถานี) จํานวน 70 อัตรา   
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก  -
สังกัด             ฝายการเดินรถ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
5. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
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 2

หนวยที ่ 2

ตําแหนง         พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานหามลอ) จํานวน 55 อัตรา   
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก  -
สังกัด             ฝายการเดินรถ

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

( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ป
บริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
5. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
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 3

หนวยที่ 3

ตําแหนง         พนักงานรถจักร ๔  (ชางเครื่องชั้น ๒) จํานวน 114 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
สาขาวิชา/วิชาเอก  ชางเครื่องกล  หรือชางไฟฟา หรือชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส หรือชางเทคนิคโลหะ 

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

สังกัด             ฝายการชางกล

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

( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ป
บริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาชางเครื่องกล  หรือชางไฟฟา 

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

๕. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

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

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



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ 4

หนวยที่ 4

ตําแหนง         พนักงานการบัญชี  4   จํานวน ๑ อัตรา  
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี 
สังกัด             แผนกบัญชีและการเงิน  กองบริหารงานทั่วไป  ฝายการชางโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา บัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินใหถูกตองตามขอบังคับ ระเบียบการ และคําสั่งของการรถไฟฯ 

ที่เกี่ยวของกับการเงินและบัญชี
๒. รวบรวม จัดทําบัญชีและบันทึกคาใชจาย รวมทั้งจัดทําขอมูลดานการเงิน งบประมาณ และ

คาใชจายตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
๓. จัดทําใบจายเงินงานจัดซื้อ จัดจาง บัญชีเงินสดสํารองจาย รวมทั้งใบจายเงินคาสวัสดิการตางๆ 

ที่เกี่ยวของ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



                                    เอกสารแนบหมายเลขที่ 5

หนวยที่  5

ตําแหนง         พนักงานเทคนิค ๔ จํานวน 15 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก ชางไฟฟา  หรือชางอิเล็กทรอนิกส  หรือชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  หรือชางยนต 

หรือชางวิทยุ  หรือชางกลโรงงาน  หรือชางเชื่อม  หรือชางอุตสาหกรรม 
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

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

( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ป
บริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาชางไฟฟา  หรือชางอิเล็กทรอนิกส     

หรือชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  หรือชางยนต หรือชางวิทยุ  หรือชางกลโรงงาน  หรือชางเชื่อม  
หรือชางอุตสาหกรรม 

5. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

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

ชั้นตน
๓. ชวยดําเนินการตรวจสอบทั้งอุปกรณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด พรอมทั้งหาขอมูลโดยจัดทํา

เปนสถิติรวบรวมไวเปนฐานขอมูลประกอบการทํางานในหนวยงาน
๔. ชวยประสานงานในสวนงาน และดําเนินการปรับปรุงขอมูลแผนผัง และวงจรตางๆ ของระบบ

อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมทั้งหมดใหถูกตองทันสมัยจนกวาจะสงมอบอุปกรณ และระบบ
นั้นใหศูนยที่เกี่ยวของรับไวดูแลตอไป

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                    เอกสารแนบหมายเลขที่ 6
หนวยที่  6 

ตําแหนง         พนักงานพัสดุ ๔ จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี  หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก

หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ  หรือชางเครื่องกล                 
หรือชางกลโรงงาน  หรือชางยนต  หรือชางไฟฟา  หรือชางอิเล็กทรอนิกส

สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี  หรือการขาย  หรือเลขานุการ    
    หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือธุรกิจคาปลีก  หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ      

หรือชางเครื่องกล  หรือชางกลโรงงาน   หรือชางยนต  หรือชางไฟฟา      
หรือชางอิเล็กทรอนิกส

5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดหา การวาจาง การออกของ การตรวจรับ การเก็บรักษา 

การเบิกจาย การนําสง การจําหนายพัสดุที่ไมตองการใช
2. การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน  
3. การทํารายงานพัสดุประจําเดือนและพัสดุคงเหลือประจําปใหเปนไปตามระเบียบการพัสดุ
4. การดําเนินเรื่องการจัดซื้อ การจางซอมพัสดุครุภัณฑ การรางสัญญาซื้อขาย สัญญาจาง และ

หนังสือโตตอบ การบันทึกยอเรื่อง การรายงานสรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
5. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการรวบรวมขอมูล  และสถิติที่เกี่ยวของกับ

งานพัสดุ
6. การติดตอกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                  เอกสารแนบหมายเลขที่ 7

หนวยที่  7

ตําแหนง         ชางฝมือ  ๒  จํานวน ๑4 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก             -
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ แบบ สด. ๙  
สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชางใชฝมือ
๒. ชวยดูแลรักษาเครื่องมือระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
๓. ชวยซอมแซมอุปกรณระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                    เอกสารแนบหมายเลขที่ 8

หนวยที่  8 

ตําแหนง         พนักงานบริการ 2 (คนขับรถยนต) จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก             -
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ แบบ สด. ๙  
สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
๕. ไดรับใบอนุญาตขับรถของกรมการขนสงทางบกหรือของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ มาแลว

ไมนอยกวา 3 ป และไมเคยตองคําพิพากษาทางอาญาใหลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการขับ
รถยนต

                  6. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ขับรถยนตสํานักงาน รับ/สงสิ่งของ และพนักงาน ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาดวยความ

ระมัดระวังและปลอดภัยตามกฎระเบียบจราจร
๒. ตรวจสอบ  ดูแลรักษายานพาหนะที่อยูในความรับผิดชอบใหอยูในสภาพสะอาดเรียบรอย 

พรอมใหงานไดตลอดเวลา
3. ตรวจสอบน้ํามัน ยางรถยนต เครื่องยนต เครื่องอะไหล ใหอยูในสภาพที่พรอมตอการปฏิบัติงาน

อยูเสมอ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                    เอกสารแนบหมายเลขที่ 9

หนวยที่  9 

ตําแหนง         พนักงานบริการ 1 (นักการ) จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก             -
สังกัด             ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ แบบ สด. ๙  
สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. เปด/ปด ประตู หนาตาง รักษาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ และทรัพยสินของสํานักงานฯ
2. จัดสงหนังสือ เอกสารใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ใหบริการเรื่องอาหาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ การถายเอกสาร เรียงหนากระดาษ เย็บเลม
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                                เอกสารแนบหมายเลขที่ 10

หนวยที่  10

ตําแหนง         พนักงานบริการ ๑ (นักการ) จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก  -
สังกัด             ฝายการพาณิชย                         

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน 

          
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

๑. ปฏิบัติงาน เปด/ปดประตู หนาตาง รักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ตางๆ ของหนวยงาน
๒. จัดสงหนังสือ เอกสารใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จัดเตรียมและใหบริการเรื่องอาหาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ การอัดสําเนา เรียงหนากระดาษ 

เย็บเลมเอกสาร เปนตน
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                 เอกสารแนบหมายเลขที่ 11

หนวยที่  11

ตําแหนง         พนักงานพัสดุ  4   จํานวน 1  อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี  หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก

หรือภาษาตางประเทศ หรือการประชาสัมพันธ  หรือชางเครื่องกล                
หรือชางกลโรงงาน หรือชางยนต  หรือชางไฟฟา  หรือชางอิเล็กทรอนิกส

สังกัด             กองวางแผนและควบคุม  ฝายการพัสดุ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี  หรือการขาย  หรือเลขานุการ    
    หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือธุรกิจคาปลีก  หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ      

หรือชางเครื่องกล  หรือชางกลโรงงาน   หรือชางยนต  หรือชางไฟฟา      
หรือชางอิเล็กทรอนิกส

5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานดานการตั้งเบิกพัสดุคงคลังพัสดุอะไหลรถจักรดีเซลไฟฟา คงคลังรถจักรดีเซลไฮดรอลิค, 

คงคลังพัสดุโรงงาน และคงคลังพัสดุกลาง
๒. จัดเก็บขอมูลทุกชนิดเกี่ยวกับการตั้งเบิกพัสดุคงคลังฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



                 เอกสารแนบหมายเลขที่ 12

หนวยที่  12

ตําแหนง         พนักงานพัสดุ  4   จํานวน 3  อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี  หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก

หรือภาษาตางประเทศ หรือการประชาสัมพันธ  หรือชางเครื่องกล                 
หรือชางกลโรงงาน หรือชางยนต  หรือชางไฟฟา  หรือชางอิเล็กทรอนิกส

สังกัด             กองการจัดหา ฝายการพัสดุ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี  หรือการขาย  หรือเลขานุการ    
    หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือธุรกิจคาปลีก  หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ      

หรือชางเครื่องกล  หรือชางกลโรงงาน   หรือชางยนต  หรือชางไฟฟา      
หรือชางอิเล็กทรอนิกส

5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานในดานการจัดซื้อสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด วัตถุดิบ อุปกรณรถโดยสาร รถสินคา 

เครื่องจักรกลไฟฟา เปนของภายในประเทศ /จัดซื้ออะไหลและอุปกรณรถจักรดีเซลไฟฟา รถดีเซล
ราง รถโดยสาร ลอเลื่อน เครื่องจักรกลโรงงานจากตางประเทศ/จัดซื้อแบบพิมพ อะไหลรถจักร 
และอื่นๆ ในระบบ EGP ของกรมบัญชีกลาง และระบบการลงเว็บไซตของการรถไฟฯ

๒. ปฏิบัติงานดานจัดทําตกลงซื้อ ใบสั่งซื้อ เมื่อไดรับอนุมัติใหซื้อ
๓. จัดทําสัญญาซื้อขาย
๔. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อโดยวิธีพิเศษ สําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม แบตเตอรี่ ฯลฯ
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 13

หนวยที่ 13

ตําแหนง         พนักงานพัสดุ  4   จํานวน 2  อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี  หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก

หรือภาษาตางประเทศ หรือการประชาสัมพันธ  หรือชางเครื่องกล                 
หรือชางกลโรงงาน หรือชางยนต  หรือชางไฟฟา  หรือชางอิเล็กทรอนิกส

สังกัด             กองการจัดหาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและบริหารสัญญา ฝายการพัสดุ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี  หรือการขาย  หรือเลขานุการ    
    หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือธุรกิจคาปลีก  หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ      

หรือชางเครื่องกล  หรือชางกลโรงงาน   หรือชางยนต  หรือชางไฟฟา      
หรือชางอิเล็กทรอนิกส

5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบเอกสารคาน้ํามันเชื้อเพลิงของ ปตท.
๒. จัดทําใบจายเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงใหอยูภายในกําหนดเวลา
๓. ตรวจสอบเอกสารการวางบิลของบริษัท หาง ราน และหนวยงานราชการ ที่ผานการตรวจรับ

เรียบรอยแลว
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมตนเรื่องที่มีสัญญาค้ําประกันธนาคารใหกับบริษัท หาง ราน 

จัดสงใหฝายการเงินและการบัญชี
๕. รวบรวม จัดสงใบจายเงินคาสิ่งของใหฝายการเงินและการบัญชี
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



                 เอกสารแนบหมายเลขที่ 14

หนวยที่  14

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 จํานวน 1  อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย       
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก           

หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ
สังกัด             กองการจัดหา  ฝายการพัสดุ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
4. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย  สาขาวิชาบัญชี หรือการขาย          

หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก หรือภาษาตางประเทศ           
หรือการประชาสัมพันธ

5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานดานธุรการ รับ/สง ลงทะเบียนเอกสารหนังสือ ที่เขามาทั้งภายในและเอกชนที่มาติดตอ

ทําการคาขายกับการรถไฟฯ
๒. ชวยแนะนําในการจัดเอกสารกับผูที่มาจดทะเบียนคาขายกับการรถไฟฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



                 เอกสารแนบหมายเลขที่ 15

หนวยที่  15

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 จํานวน 1  อัตรา   
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย       
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก           

หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ
สังกัด             การจัดการพัสดุ  ฝายการพัสดุ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                      

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
4. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย  สาขาวิชาบัญชี หรือการขาย          

หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก หรือภาษาตางประเทศ           
หรือการประชาสัมพันธ

5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานดานรับแบบ 13 (ใบสงของ จํานวนสินคา, น้ําหนัก, วันเรื่องเขา, ใบสั่ง) ตรวจดูเอกสาร

จากบริษัทฯ
๒. จัดพิมพรายการสั่งซื้อใน แบบ ส.45 เตรียมนัดกรรมการตรวจรับ
3. ออกใบ ส.45 เพื่อตั้งกรรมการตรวจรับ
4. ตรวจสอบเรื่องการตรวจรับใหถูกตอง แลวสงเรื่องการตรวจรับที่ครบถวนคืนใหหนวยงานที่

เกี่ยวของ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 16

หนวยที่  16

ตําแหนง         ชางฝมือ ๑ (คนพัสดุ) จํานวน 5 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก    -
สังกัด             กองจัดการพัสดุ  ฝายการพัสดุ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ยก แบก หาม ในการขนสงสิ่งของพัสดุใหกับผูเบิกตามเขต แขวงตางๆ
๒. จัดสถานที่ในการกองเก็บสิ่งของที่ผูขายนํามาสง
๓. ตรวจสอบความถูกตองและจํานวนที่รับสงของพัสดุเบื้องตนตามใบสั่ง
๔. จายของและตรวจนับจํานวนของที่ตองจายใหกับผูเบิก
5. ใชมาตราชาง ตวง วัด และมีความชํานาญในการใชเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องวัด เครื่องผอน

แรงเกี่ยวกับงานในหนาที่
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 17

หนวยที่ 17

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) จํานวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก   -
สังกัด             สํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

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

( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ป
บริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
5. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานหนาที่ในการควบคุมประแจ  สัญญาณ  และการทําความสะอาดประแจและ

สัญญาณ
๒. ทําความสะอาดบริเวณสถานี ยานสถานี และขบวนรถที่รับผิดชอบ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอ/ใหทางสะดวก การกลับประแจ เครื่องตราทางสะดวกตามที่

ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินรถตามที่ไดรับมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                  เอกสารแนบหมายเลขที่ 18

หนวยที่  18

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก   -
สังกัด             สํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

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

( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ป
บริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
5. สายตาดีและมองเห็นสีไดอยางสมบูรณ (ตาไมบอดสี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. ปฏิบัติงานหนาที่ในการปด/เปดเครื่องกั้นถนนเสมอระดับทางรถไฟเพื่อใหขบวนรถไฟผานไปได

อยางปลอดภัย
2. ดูแลรักษาความสะอาดซุมและรองรางไมใหมีสิ่งกีดขวางเพื่อใชงานไดอยูเสมอ
3. ดูแลความเรียบรอยของขบวนรถในขณะผานทางเสมอระดับทางรถไฟ
4. รับ/แจงเวลาขบวนรถที่ผานเขา/ออก เพื่อนําเครื่องกั้นลงใหขบวนรถผานพรอมทั้งจดบันทึกลง

ในสมุดทางสะดวกไวเปนหลักฐาน
5. ตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องใชใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                   เอกสารแนบหมายเลขที่ 19

หนวยที่  19

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย        
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี  หรือการขาย  หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก           

หรือภาษาตางประเทศ  หรือการประชาสัมพันธ
สังกัด             สํานักงานผูวาการ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
4. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย สาขาวิชาบัญชี หรือการขาย         

หรือเลขานุการ  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือธุรกิจคาปลีก หรือภาษาตางประเทศ         
หรือการประชาสัมพันธ

5. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี        
6. มีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบฯ ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. จัดทําและรวบรวมหลักฐานในการตั้งเบิกคาเลาเรียน  คารักษาพยาบาล  ของพนักงาน 

ครอบครัว และอดีตผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานผูวาการ และสังกัดการรถไฟฯ
๒. จัดทํางบประมาณประจําเดือนและประจําปของสํานักงานผูวาการ
๓. ตั้งเบิกยืมเงินทดรองจายของสํานักงานผูวาการ
4. ตั้งเบิกคาทํางานของลูกจางเฉพาะงานในสังกัดสํานักงานผูวาการ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 20

หนวยที่  20

ตําแหนง         พนักงานบริการ ๑ (นักการ) จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก  -
สังกัด             สํานักงานอาณาบาล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. เปด/ปด ประตู หนาตาง รักษาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ และทรัพยสินของสํานักงานฯ
๒. จัดสงหนังสือ เอกสารใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๓. ใหบริการเรื่องอาหาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ การถายเอกสาร เรียงหนากระดาษ เย็บเลม

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ 21

หนวยที่  21

ตําแหนง         พนักงานบริการ ๑ (นักการ) จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก  -
สังกัด     ศูนยประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร                       

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ( แบบ สด. ๔๓ หรือ แบบ สด. ๘ หรือ             
แบบ สด. ๙  สําหรับผูที่พนราชการทหาร อายุ 46 ปบริบูรณ )

             ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่อง                     
กอนวันที่ 1 เมษายน 2557  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  พรอมสําเนาสัญญาจาง    
แรงงาน(ลูกจางเฉพาะงาน) ฉบับแรก หรือสําเนาคําสั่งจางลูกจางเฉพาะงานฉบับแรก

๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน
5. มีความรูความสามารถในงานบริการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
6. มีความรูความเขาใจในกฎ ขอบังคับ ระเบียบการ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่
7. มีความรับผิดชอบ อดทน มีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง และมีสวนสัดเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสามารถทํางานในวันหยุดได

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. ปฏิบัติงานธุรการชั้นตนเกี่ยวกับการปด/เปด ประตู  หนาตาง รักษาความสะอาดบริเวณสถานที่

ตางๆ ของกองเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ ตลอดจนหองประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ 
2. จัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
3. รักษากุญแจปด/เปด ที่ทําการกองเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ ตลอดจนหองประชุม

คณะกรรมการรถไฟฯ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย


