
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย

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

ดวยการรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางาน ในการรถไฟ
แหงประเทศไทย จํานวน ๕๖ อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี.้-

๑. ตําแหนงที่จะบรรจุ แตงตั้ง และเงินเดือนที่ไดรับ

สังกัดฝายโครงการพิเศษและกอสราง
๑.๑ วิศวกร ๖ ดานวิศวกรรมโยธา อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จํานวน ๒ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑  หนวยที่ ๑)
๑.๒ วิศวกร ๖ ดานวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟา หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือ

วิศวกรรมอุตสาหการ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จํานวน ๑ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒  หนวยที่ ๒)
๑.๓ พนักงานการบัญชี ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๓  หนวยที่ ๓)
สังกัดฝายการเงินและการบัญชี
๑.๔ พนักงานการบัญชี ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๕ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๔  หนวยที่ ๔)
สังกัดฝายการพาณิชย
๑.๕ พนักงานการตลาดและทรัพยสิน ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๓ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๕  หนวยที่ ๕)
สังกัดฝายตรวจสอบภายใน
๑.๖ พนักงานตรวจสอบภายใน ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๓ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๖  หนวยที่ ๖)
สังกัดสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร
๑.๗ พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท   จํานวน ๒ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๗  หนวยที่ ๗)
๑.๘ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท  จํานวน ๑ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๘  หนวยที่ ๘)
๑.๙ พนักงานการตลาดและทรัพยสิน ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๙  หนวยที่ ๙)



๒
สังกัดสํานักงานอาณาบาล
๑.๑๐ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔    อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จํานวน ๑ อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๐ หนวยที่ ๑๐)

สังกัดศูนยประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ
๑.๑๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป  ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๑  หนวยที่ ๑๑)

สังกัดฝายระบบขอมูล
๑.๑๒ พนักงานคอมพิวเตอร ๖ สังกัด งานวิเคราะหและโปรแกรม กองบริการเทคนิค

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๒  หนวยที่ ๑๒)

๑.๑๓ พนักงานคอมพิวเตอร ๖  สังกัด งานระบบสื่อสารขอมูล กองบริการเทคนิค
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๔ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๓  หนวยที่ ๑๓)
๑.๑๔ พนักงานคอมพิวเตอร ๖   สังกัด งานบริการเทคนิค กองบริการเทคนิค

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๔  หนวยที่ ๑๔)

๑.๑๕ พนักงานคอมพิวเตอร ๖  สังกัด งานฝกอบรมและพัฒนา  กองจัดการโครงการ
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๕  หนวยที่ ๑๕)
๑.๑๖ พนักงานคอมพิวเตอร ๖  สังกัด งานวางแผนโครงการ  กองจัดการโครงการ

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๒ อัตรา
      (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๖  หนวยที่ ๑๖)

๑.๑๗ พนักงานคอมพิวเตอร ๖  สังกัด งานควบคุมโครงการ  กองจัดการโครงการ
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๒ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๗  หนวยที่ ๑๗)
๑.๑๘ พนักงานคอมพิวเตอร ๔   สังกัด งานเตรียมขอมูล  กองปฏิบัติการประมวลผล

อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท  จํานวน ๔ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๘  หนวยที่ ๑๘)

สังกัดฝายบริหารงานบุคคล
๑.๑๙ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด แผนกบริหารงานทั่วไป  ฝายบริหารงานบุคคล

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๙  หนวยที่ ๑๙)

๑.๒๐ บุคลากร ๖  สังกัด กองพัฒนาบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๒ อัตรา

      (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๐  หนวยที่ ๒๐)



๓
๑.๒๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖  สังกัด กองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๑  หนวยที่ ๒๑)

๑.๒๒ บุคลากร ๖  สังกัด กองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๒ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๒  หนวยที่ ๒๒)
๑.๒๓ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖  สังกัด กองเงินเดือนและคาจาง  ฝายบริหารงานบุคคล

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๓  หนวยที่ ๒๓)

๑.๒๔ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖  สังกัด กองพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ ฝายบริหารงานบุคคล
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๔  หนวยที่ ๒๔)
๑.๒๕ พนักงานการบัญชี ๖  สังกัด กองพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ  ฝายบริหารงานบุคคล

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๒ อัตรา
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๕  หนวยที่ ๒๕)

๑.๒๖ บุคลากร ๖  สังกัด กองวินัยและสอบสวน  ฝายบริหารงานบุคคล
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๖ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๖  หนวยที่ ๒๖)
๑.๒๗ บุคลากร ๖  สังกัด กองการอบรมดานการบริหารงาน  ฝายบริหารงานบุคคลดานฝกอบรม

อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๑ อัตรา   
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๗  หนวยที่ ๒๗)

๑.๒๘ บุคลากร ๖ สังกัด กองการฝกอบรมดานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝายบริหารงานบุคคลดานฝกอบรม
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท   จํานวน ๓ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๘ หนวยที่ ๒๘)

* หมายเหตุ ตําแหนงเดิมที่ระบุไวในวงเล็บของบางหนวย  เพื่อสื่อความหมายใหผูสมัครเขาใจงายทั่วกัน

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

ประกาศ
    ๒.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๔ ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย 
โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

๒.๕ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใด ๆ
๒.๖ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๒.๗ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๒.๘ ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย



๔
๒.๙ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรืออาญาที่หนักกวาจําคุก เวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
   ๒.๑๐ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงตองออกจากราชการ หรือจากองคการของรัฐบาล    

องคการสาธารณะ เทศบาลหรือสุขาภิบาล
   ๒.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือ จากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ เพราะกระทําผิดวินัย
   ๒.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
   ๒.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
  ๒.๑๔ ตองสามารถทํางานใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา
  ๒.๑๕ ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

๓. สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร การรถไฟฯ ไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
เขาทํางานได ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ การรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Internet) ผานเว็บไซต 

www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแตวันที่ ๑๒ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้.-

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

      ๔.๑.๒ ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ

      ๔.๑.๓ ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผน เพื่อนําไปชําระเงิน
หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น สามารถเขาระบบเพื่อจัดพิมพแบบฟอรมการชําระเงินไดภายหลัง

ผูสมัครสอบสามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงินใหมไดอีก แตไมสามารถแกไขขอมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได

๔.๒ ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน (ขอ ๔.๑.๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๑๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภายในวันและเวลาทําการ
ของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด

๔.๓ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๘๐ บาท ซึ่งประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๑๕๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท (อัตรา

เดียวกันทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ เงินคาธรรมเนียมการสอบเมื่อชําระแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๔ ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลวจะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ
ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัคร ที่มีเลขประจําตัวสอบไดทาง
อินเทอรเน็ตที่เว็บไซต www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com และสามารถพิมพใบสมัคร
ไดตั้งแตวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปนตนไป



๕
ในกรณีผูสมัครเปนบุตรของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ไดขึ้นทะเบียนประวัติของการรถไฟแหง

ประเทศไทยไวแลว  และกรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย  ไดรับการจางตอเนื่อง
รวมแลวไมนอยกวา ๒ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) โดยนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงขอหนังสือรับรองจาก
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไปลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จ ถือ
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย) เสนอตอฝาย/สํานักงานตนสังกัดโดยตรง เพื่อให
ฝาย/สํานักงานรวบรวมนําสงให กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล  ในวันทําการถัดไป  โดยสิ้นสุดระยะเวลา
การย่ืน/นําสงหนังสือรับรองฯ  ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.๑ ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงตําแหนงเดียว เมื่อเลือกคลิกปุม “สงใบสมัคร”แลวจะ

เปลี่ยนแปลงแกไขไมได และใหเขาสอบตามเวลาที่กําหนดในแตละตําแหนง
๕.๒ ผูสมัครสอบตองมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัคร

สอบแขงขัน โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น  ทั้งนี้ ผูที่จะถือวา
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) หากตรวจสอบแลวพบวา
คุณวุฒิการศึกษาคลุมเครือ ไมชัดเจน ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศฯ  การรถไฟ
แหงประเทศไทย  จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับ
การบรรจุ/แตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๓  ผูสมัครสอบเพศชาย จะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ (เอกสาร แบบ สด. ๔๓ หรือ สด. ๘ เทานั้น)

๕.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้นหาก
ผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหาก
ปลอมแปลงเอกสาร หรือการใชเอกสารปลอมเปนความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไม
เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๕.๕ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว 
การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบแขงขันครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และ
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ในกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบไมตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบจะ
ไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวน ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดง
ตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครสอบตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ



๖
๖.  ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (สามารถพิมพไดตั้งแตวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปนตนไป)

และใหนํามายื่นในวันสอบภาคสัมภาษณพรอมดวยเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ใชในการสมัคร ดังนี้

๖.๑ ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (Internet) โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไม
สวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว (ขนาด ๒ นิ้ว) ซึ่งถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) พรอมทั้งลงลายมือ
ชื่อในใบสมัครสอบใหครบถวน

    ๖.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหนงที่สมัครสอบ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายใน
วันปดรับสมัครสอบ (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) จํานวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัครสอบ (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

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 ใบสําคัญการ

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

    ๖.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกวา 
จํานวน ๑ ฉบับ โดยใบอนุญาตดังกลาวจะตองไมหมดอายุ กอนวันปดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
เฉพาะผูสมัครสอบ ๑.๑ วิศวกร ๖ ดานวิศวกรรมโยธา และ ๑.๒ วิศวกร ๖ ดานวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ
วิศวกรรมไฟฟา หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัด ฝายโครงการพิเศษและกอสราง  

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อกํากับไว
ดวยพรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา

อนึ่ง กรณีตรวจสอบพบภายหลังวา เอกสารการสมัครสอบและหลักฐานตางๆ เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน 
ใบสําคัญทางทหาร, ผลการตรวจสอบลายนิ้วมือ ฯลฯ มีขอบกพรองและขัดตอขอบังคับ/ระเบียบ/คําสั่งที่เกี่ยวของ 
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจ/ุแตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๗. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การรถไฟแหงประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหทราบใน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต www.railway.co.th หรือ
http://railway.thaijobjob.com

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



๗
๙. เกณฑการตัดสิน

๙.๑ ผูสมัครสอบที่ผานการสอบขอเขียน จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม
ของแตละวิชา โดยจะคัดเลือกตัวบุคคลที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละตําแหนงไวจํานวนไมเกิน ๕ เทาของจํานวนที่
เปดรับสมัคร จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบภาคสัมภาษณ 

๙.๒  ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคสัมภาษณจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนน
เต็มแตละภาค จึงจะถือวาเปนผูสอบได โดยจะคัดเลือกผูที่ไดรับคะแนนทุกภาครวมกันสูงสุดเปนอันดับแรก และลด
ระดับลงมาจนกระทั่งไดบุคคลเขาทํางานในการรถไฟฯ ครบตามจํานวน

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

๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน

การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดจะขึ้นบัญชีสํารองไว ๑ ปนับตั้งแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต
ถามีการสอบแขงขันในตําแหนงอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว การขึ้นบัญชี
สํารองไวเปนอันยกเลิก

การรถไฟฯ ดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้นหากมีผูใดแอบอาง
วาสามารถชวยเหลือใหทานไดเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน โปรดอยาได
หลงเชื่อเปนอันขาด 

ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสอบ โปรดติดตอโดยตรงที่  
งานวางแผนและสรรหา กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล โทร. ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๑ ตอ ๕๒๕๔

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม)    คํานวน ทองนาค

( นายคํานวน ทองนาค )
ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



              เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑

หนวยที่  ๑

ตําแหนง         วิศวกร ๖   จํานวน ๒ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก    วิศวกรรมโยธา
สังกัด             ฝายโครงการพิเศษและกอสราง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. มีสายตาดีและสามารถเห็นสีไดสมบูรณ 
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิศวกรรมโยธา 

๕. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกร 
    หรือสูงกวา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับบริษัทที่ปรึกษาในการสํารวจออกแบบรายละเอียด จัดการ

ประกวดราคาและควบคุมงานกอสราง
๒. ควบคุมการกอสรางของโครงการใหถูกตองตามแบบและรายละเอียดการกอสราง
๓. คํานวณออกแบบกอสรางจัดทํารายการจําเพาะ รายละเอียดในการกอสราง ตลอดจนประมาณ

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

กอสรางดําเนินไปไดตามแผน
๘. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกอสรางและรวบรวมจัดทํารายงานเสนอ



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒

หนวยที่  ๒

ตําแหนง         วิศวกร ๖   จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก    วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟา  หรือวิศวกรรมเครื่องกล            

หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
สังกัด             ฝายโครงการพิเศษและกอสราง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. มีสายตาดีและสามารถเห็นสีไดสมบูรณ 
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  หรือวิศวกรรมไฟฟา  

หรือวิศวกรรมเครื่องกล  หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
๕. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกร 
    หรือสูงกวา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. รวมศึกษางานออกแบบและขอกําหนดทางเทคนิคงานวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกลตามที่ไดรับ

มอบหมาย
๒. ประสานงานและรวมกับวิศวกรที่ปรึกษาในการตรวจแบบ และรายละเอียดทางเทคนิค และ

เอกสารประกวดราคางานวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกลของโครงการ
๓. รวมดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจาง และชวยตรวจสอบขอเสนอทางเทคนิคในงาน

วิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล  ตามขั้นตอน  และระเบียบที่กําหนด
๔. รวมกับวิศวกรที่ปรึกษาในการควบคุมการสราง การผลิต  การประกอบติดตั้ง  การตรวจสอบ

และทดสอบใหเปนไปตามแบบและรายละเอียดทางเทคนิคที่กําหนด
๕. ประสานงานระหวางวิศวกรที่ปรึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของภายในการรถไฟฯ  เพื่อใหงาน

สราง  งานผลิต  งานประกอบติดตั้งดําเนินไปไดตามแผน  
๖. รวบรวมขอมูลรายละเอียดทางเทคนิคดานวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล  ผลการทดสอบใชงาน  

และอื่นๆ  เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ติดตามประเมินผล
๗. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานความกาวหนาในการดําเนินงานเสนอ



                เอกสารแนบหมายเลขที่ 3

หนวยที่  3

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว ตาม พรบ.รับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. มีสายตาดีและสามารถเห็นสีไดสมบูรณ (ตาไมบอดสี)
                    ๔. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน หรือสาขาสถิติ

๕. 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 4

หนวยที่  4

ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๖  จํานวน ๕ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก    การบัญชี
สังกัด             ฝายการเงินและการบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                 

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

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 ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



             เอกสารแนบหมายเลขที่ 5

หนวยที ่ 5

ตําแหนง         พนักงานการตลาดและทรัพยสิน ๖ จํานวน ๓ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร หรือเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ

หรือศิลปศาสตร
สาขาวิชา/วิชาเอก  การจัดการ หรือการตลาด หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร
สังกัด             ฝายการพาณิชย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร หรือเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร    

สาขาวิชาการจัดการ  หรือการตลาด  หรือการเงิน  หรือเศรษฐศาสตร
๔. มีความรูความสามารถดานการใชงานคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
๕. มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลได
๖. มีความรูดานเศรษฐศาสตรและการตลาดเปนอยางดี
๗. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

๑. ศึกษา/วิเคราะห/วิจัยตลาดดานการโดยสารและการสินคา  รูปแบบการใหบริการขนสงทาง
รถไฟ สํารวจพฤติกรรมและความตองการของผูใชบริการขนสง  รวมถึงการวิจัยการโฆษณา
และการสงเสริมการขาย

๒. เสนอกลยุทธการตลาด ปรับปรุงรูปแบบการขนสงผูโดยสารและขนสงสินคาทางรถไฟ       
อัตราคาใชบริการ

๓. ศึกษา/วิเคราะห และจัดทําโครงการจัดหารถจักร และลอเลื่อน รวมทั้งแผนปฏิบัติการ         
ใหสอดคลองกับปริมาณการขนสงที่คาดการณไว

๔. ศึกษา/วิเคราะหโครงการวิจัยรวมกับผูเกี่ยวของหรือผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
๕. จัดทํารายงานแผน/โครงการการพัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ภายใต

กรอบความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้งติดตอประสานงานกับองคกรรถไฟระหวางประเทศ
และหนวยงานระหวางประเทศอื่นๆ

๖. รวบรวม/ติดตามและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลขาวสาร ระเบียบและคําสั่งตางๆ เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินงานดานการตลาดทั้งดานการโดยสารและการสินคา

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



               เอกสารแนบหมายเลขที่  6

หนวยที ่ 6

ตําแหนง         พนักงานตรวจสอบภายใน ๖   จํานวน ๓  อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก     การบัญชี หรือการเงิน หรือการบริหาร หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร                

หรือเศรษฐศาสตร หรือคอมพิวเตอร หรือวิศวกรรมศาสตร 
สังกัด             ฝายตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน หรือการบริหาร หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร 
    หรือเศรษฐศาสตร หรือคอมพิวเตอร หรือวิศวกรรมศาสตร
๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี
๕. มีทักษะในการอาน พูด เขียน ฟง ภาษาอังกฤษไดดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการบัญชี การเงิน การปฏิบัติงานตามขอบังคับ ระเบียบการ  

และคําสั่งของการรถไฟฯ  รวมทั้งขอกําหนดของทางการ  และกฎหมายที่เกี่ยวของ
๓. การวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔. การจัดทํารายงาน และขอเสนอแนะการตรวจสอบอยางมีอิสระ



                                                          เอกสารแนบหมายเลขที่ 7

หนวยที่  7

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) จํานวน ๒ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก    ทางพาณิชย
สังกัด            สํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว 

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทางพาณิชย
๔. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ใหบริการดานการสินคาแกผูใชบริการใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบการ และคําสั่งของ    

การรถไฟฯ

๒. จัดทําสถิติการเดินรถ เพื่อกําหนดเวลาเดินรถ และตอบขอซักถามเกี่ยวกับเวลาเดินรถ
๓. ใหบริการรับ/สงสินคา การคิดคาระวาง การออกใบสงของ การคิดคาระวางเพิ่ม การเก็บรักษาเงิน 

การทําบัญชี รวบรวมเงินรายไดนําสงผูบังคับบัญชา
๔. รับ/สงโทรเลข หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพตางๆ
๕. ใหบริการขอมูลกับผูใชบริการดานการสินคาเกี่ยวกับเวลา เสนทางการเดินรถ รายละเอียด

เกี่ยวกับการบริการดานการรับ/สงสินคา
๖. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                                เอกสารแนบหมายเลขที่ 8

หนวยที่  8

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก  ทางพาณิชย
สังกัด             สํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย
๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ชวยหัวหนาหมวดปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานงานบุคคล/สารบรรณ/ธุรการ
๒. รวบรวมขอมูลตางๆ
๓. จัดทํารูปแบบขอมูล/การเสนอรายงาน/ขอเสนอแนะ พรอมกับรายงานขอเท็จจริงอื่นๆ
๔. ติดตามการดําเนินงานเรื่องตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของในงานบุคคล/สารบรรณ/ธุรการ พรอมกับ

เสนอผลรายงานใหทราบทุกระยะ
๕. ประสานงานกับหนวยงานเกี่ยวของในกิจการของสํานักงาน
๖. จัดทําบัญชีพัสดุ และดูแลการเบิกจายพัสดุ
๗. จัดทําทะเบียนทรัพยสิน วัสดุ อุปกรณของสํานักงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                        เอกสารแนบหมายเลขที่ 9

หนวยที่  9

ตําแหนง         พนักงานการตลาดและทรัพยสิน ๔ จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก    ทางพาณิชย
สังกัด             สํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                 

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย
๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

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 10

หนวยที ่ 10

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔  จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก    ทางพาณิชย หรือทางอาหารหรือโภชนาการ คหกรรมศาสตร
สังกัด             สํานักงานอาณาบาล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย  หรือทางอาหาร  หรือโภชนาการ       

คหกรรมศาสตร
๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมแบบพิมพศาลไดดี
๕. มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายแรงงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานดานสารบรรณ หนังสือโตตอบ ลงทะเบียนเขา/ออก จัดทําสําเนาเอกสาร เก็บรักษา

และแจกจายหนวยงาน
๒. ติดตามเกี่ยวกับการสั่งการและคําสั่งในบันทึกประชุม
๓. บันทึกและแกไขประวัติพนักงาน ลูกจาง อดีตผูปฏิบัติงาน
๔. ตั้งเบิกเงินสวัสดิการและเงินสงเคราะหตางๆ
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน ลงโทษ และการจางแรงงานตางๆ
๖. ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสิทธิใบเบิกทางทั้งสวนราชการและเชิงบําเหน็จสวนบุคคล
๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฌาปนกิจ
๘. จัดทํางบประมาณประจําป รวมทั้งจัดทํารายงานควบคุมคาใชจายงบทําการและการขอ

งบประมาณกลางป
๙. ตัดบัญชีทรัพยสินและภาชนะถาวรทุกชนิด
๑๐. จัดทําบัญชีพัสดุ บัญชีรายงานคาใชจายตางๆ ดวยบัญชีคอมพิวเตอร
๑๑. การจัดเตรียมการรับรองและพิธีการตางๆ
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑1

หนวยที่  ๑1

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖  จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก    เศรษฐศาสตร  หรือพาณิชยศาสตร  หรือบัญชี  หรือบริหารธุรกิจ

หรือศิลปศาสตร หรือนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร
สังกัด             ศูนยประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                 

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสาขาเศรษฐศาสตร หรือพาณิชยศาสตร หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ  

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานดานสารบรรณ  ลงทะเบียนหนังสือรับเขา/สงออก  จัดทําสําเนาเอกสาร แจกจาย

หนวยงานเกี่ยวของ  จัดเก็บเอกสาร  ถายเอกสาร  เรียงหนาเอกสาร  และเย็บรวมเรื่อง
๒. ปฏิบัติงานดานธุรการบุคคล  จัดทําบัตรประจําตัวพนักงานและอดีตพนักงาน  บันทึกแกไข

ประวัติพนักงาน  ลูกจาง  และอดีตผูปฏิบัติงาน
๓. ปฏิบัติงานดานการสวัสดิการพนักงาน  จัดทําใบเบิกทางทั้งสวนราชการและบําเหน็จสวนบุคคล

ทําเบิกคารักษาพยาบาลพนักงาน  ลูกจาง  และอดีตผูปฏิบัติงาน
๔. จัดทํารายงานควบคุมคาใชจายงบทําการ
๕. ปฏิบัติงานเบิกจายพัสดุครุภัณฑของหนวยงาน
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม           

การใหบริการการประชุม  จัดทํารายงานการประชุม
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑2

หนวยที่  ๑2

ตําแหนง         พนักงานคอมพิวเตอร ๖   จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก     คอมพิวเตอร  หรือสถิติ  หรือคณิตศาสตร  หรือบัญชี  หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร 
สังกัด             งานวิเคราะหและโปรแกรม กองบริการเทคนิค ฝายระบบขอมูล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ  นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร หรือบัญชี หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร  โดยจะตองเรียนวิชาดานการประมวลผลดวย   
เครื่องคอมพิวเตอรไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดําเนินการเขียนและพัฒนาโปรแกรม  ตามความตองการของผูใชงาน  รวมทั้งการทดสอบและ

การติดตั้งระบบงานตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบไว
๒. ดําเนินการจัดทําโปรแกรม การจัดทําเอกสาร  Operation Manual, Maintenance Manual 

และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับรายงาน โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไป
ตามมาตรฐาน

๓. ดําเนินการ ตรวจสอบ แกไขปญหา อุปสรรค พรอมใหความชวยเหลือแนะนําทางดาน 
Hardware และ Software ของระบบคอมพิวเตอรในสวนที่เกี่ยวของได

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑3

หนวยที ่ ๑3

ตําแหนง         พนักงานคอมพิวเตอร ๖   จํานวน ๔ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก     คอมพิวเตอร  หรือสถิติ  หรือคณิตศาสตร  หรือบัญชี  หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร 
สังกัด             งานระบบสื่อสารขอมูล กองบริการเทคนิค ฝายระบบขอมูล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร หรือบัญชี หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร  โดยจะตองเรียนวิชาดานการประมวลผลดวย   
เครื่องคอมพิวเตอรไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดําเนินการ ตรวจสอบ แกไขปญหา อุปสรรค ทางดานการสื่อสารขอมูลระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร  และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข ตามความเหมาะสม
๒. รวบรวม เหตุการณ ขอมูลผลการใชงาน และอุปสรรคหรือขอขัดของตางๆ
๓. จัดทํารายงานสถิติ เหตุการณในระบบสื่อสารขอมูลของโครงการตางๆ 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                 เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑4

หนวยที่  ๑4

ตําแหนง         พนักงานคอมพิวเตอร ๖   จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก    คอมพิวเตอร  หรือสถิติ  หรือคณิตศาสตร  หรือบัญชี  หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร 
สังกัด             งานบริการเทคนิค กองบริการเทคนิค ฝายระบบขอมูล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร หรือบัญชี หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร  โดยจะตองเรียนวิชาดานการประมวลผลดวย   
เครื่องคอมพิวเตอรไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานดานการจัดทํา ออกแบบ และปรับปรุงเว็บไซตองคกรและเว็บไซตภายใน (Intranet) 

ของการรถไฟฯ
๒. พิจารณาประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหเว็บไซตองคกรและเว็บไซตภายใน (Intranet)

ของการรถไฟฯ มีความนาสนใจและสรางความดึงดูดใจใหแกผูเขาชม
๓. บํารุงรักษา เครื่องแมขาย (Server) ของเว็บไซตการรถไฟฯ ทั้ง Hardware และ Software 

รวมถึงการปองกันภัยคุกคามบนแมขาย และการกําหนดการใชพื้นที่บนเครื่องแมขาย
๔. การบริหารจัดการฐานขอมูลตางๆ บนเครื่องแมขาย และการสํารองขอมูลของเครื่องแมขาย
๕. การวางแผน และกําหนดระเบียบวิธีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตองคกรและ

เว็บไซตภายใน (Intranet) ของการรถไฟฯ
๖. ประสานงาน ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการแกเจาหนาที่การรถไฟฯ ใหสามารถ

เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตองคกร และเว็บไซตภายใน (Intranet) ของการรถไฟฯ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน

๗. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลที่เผยแพรทางเว็บไซตองคกรและเว็บไซต
ภายใน (Intranet) ของการรถไฟฯ ทันสมัย และเปนปจจุบัน

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหองคกรในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๕

หนวยที่  ๑๕

ตําแหนง         พนักงานคอมพิวเตอร ๖   จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก     คอมพิวเตอร  หรือสถิติ  หรือคณิตศาสตร  หรือบัญชี  หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร 
สังกัด             งานฝกอบรมและพัฒนา กองจัดการโครงการ ฝายระบบขอมูล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร หรือบัญชี หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร  โดยจะตองเรียนวิชาดานการประมวลผลดวย    
เครื่องคอมพิวเตอรไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมงาน  การวางระบบงาน  การเขียนโปรแกรมคําสั่งเพื่อให

เครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามความตองการ
๒. ดําเนินการจัดทํารายละเอียดคูมือปฏิบัติงาน  คูมือโปรแกรม  และคูมือการฝกอบรม
๓. ดําเนินการทดสอบขอมูล การจัดทําแผนทดสอบระบบโปรแกรม การวางแผนปฏิบัติในการ

ควบคุมการสงขอมูล
๔. การจัดทําและพัฒนาระบบงานและโปรแกรมที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานของระบบงาน

คอมพิวเตอร
๕. ใหความชวยเหลือแนะนําทางดานการพัฒนาระบบและโปรแกรม ในสวนที่เกี่ยวของ
๖. ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามมาตรฐานตามคูมือ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                 เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๖

หนวยที่  ๑๖

ตําแหนง         พนักงานคอมพิวเตอร ๖   จํานวน ๒ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก     คอมพิวเตอร  หรือสถิติ  หรือคณิตศาสตร  หรือบัญชี  หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร 
สังกัด             งานวางแผนโครงการ กองจัดการโครงการ ฝายระบบขอมูล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร หรือบัญชี หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร  โดยจะตองเรียนวิชาดานการประมวลผลดวย   
เครื่องคอมพิวเตอรไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. สํารวจ ศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลตามความตองการจากหนวยงานภายในการรถไฟฯ และ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๒. ศึกษาวิเคราะหเทคโนโลยี เพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนาระบบงาน
๓. ศึกษา และวิเคราะหความเปนไปไดทางเทคนิค การปฏิบัติงาน และการเงิน
๔. จัดทําแผนงาน โครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
๕. วิเคราะหอัตราผลตอบแทนของแผนงานตางๆ
๖. จัดทําขอกําหนดทางเทคนิค
๗. กําหนดเงื่อนไขการประกวดราคา หรือจัดหา
๘. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกการรถไฟฯ ในการจัดทําแผน
๙. จัดทํางบประมาณโครงการ

๑๐. ปรับปรุงและแกไขแผนงานใหทันสมัยตามสถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๑๑. ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงานดานการบริหารและคลังขอมูลใหตรงกับความตองการของผูใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๒. ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารและคลังขอมูลเพื่อใหตรงกับ

ความตองการของผูใชงานที่เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
๑๓. ดําเนินการตรวจสอบการทํางานหรือขอผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารและ

คลังขอมูล ตรวจสอบสิทธิการใชงาน ตรวจสอบขอมูลเพื่อใหระบบสารสนเทศสามารถใชงานได 
และถูกตองตามที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ

๑๔. ดําเนินการจัดทําคูมือการใชงานระบบคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารและคลังขอมูลเพื่อใหผูใชได
ทบทวนการใชงานใหเปนไปอยางถูกตอง

๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                          เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๗

หนวยที่  ๑๗

ตําแหนง         พนักงานคอมพิวเตอร ๖   จํานวน ๒ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก     คอมพิวเตอร  หรือสถิติ  หรือคณิตศาสตร  หรือบัญชี  หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร 
สังกัด             งานควบคุมโครงการ กองจัดการโครงการ ฝายระบบขอมูล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร หรือบัญชี หรือการเงิน         

หรือเศรษฐศาสตร  หรือวิศวกรรมศาสตร  โดยจะตองเรียนวิชาดานการประมวลผลดวย   
เครื่องคอมพิวเตอรไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. แสวงหาขอมูลในดานระเบียบ ขอกําหนด เพื่อนํามาประกอบการตรวจรับงานซื้อและงานจาง  

ตลอดจน  ควบคุมดูแล  และการบริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานโดยการประสานผูรับผิดชอบเพื่อขอเอกสารหลักฐาน

และตรวจสอบความเหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ศึกษาวิเคราะหเทคโนโลยี เพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนาระบบงาน
๔. ประสานงานและดูแล เพื่อใหการดําเนินการโครงการระบบงานคอมพิวเตอร ลุลวง ตามกําหนด

ระยะเวลา
๕. ดูแล ตรวจรับงาน และการเบิกจาย ใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับ
๖. ศึกษาผลกระทบ ปญหา เพื่อเตรียมการปองกันและแกไขใหทันสมัยตามสถานการณตางๆ ที่

เปลี่ยนแปลงไป
๗. จัดเก็บรวบรวมขอเสนอแนะ ปญหา วิธีการแกไข และการปองกัน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา

แผนงานใหม
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๘

หนวยที่  ๑๘

ตําแหนง         พนักงานคอมพิวเตอร  ๔  จํานวน ๔ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก    บัญชี  หรือคอมพิวเตอร หรือชางอิเล็กทรอนิคส
สังกัด             งานเตรียมขอมูล  กองปฏิบัติการประมวลผล  ฝายระบบขอมูล 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี หรือคอมพิวเตอร หรือชางอิเล็กทรอนิคส

๔. ผานการอบรมหลักสูตรควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรและการใชคําสั่งงานของเครื่องคอมพิวเตอร
๕. มีความรูเบื้องตนในการดูแล ตรวจสอบ ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร  และระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร
๖. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ  ในการเตรียมขอมูล และประมวลผล

ขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐาน วิธีการ และขั้นตอนใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
๒. บํารุงรักษาหองเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประมวลผล ตลอดจนวัสดุสิ่งของเครื่องใชใน

ความรับผิดชอบใหอยูในลักษณะที่สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย สะอาด 
และเปนระเบียบ

๓. บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของกับเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณประมวลผล  และระบบสื่อสาร
ขอมูลใหเปนมาตรฐานที่เหมาะสม

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



              เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑9

หนวยที่ ๑9

ตําแหนง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖  จํานวน  ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร
สาขาวิชา/วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย  หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ

หรือบริหารธุรกิจ
สังกัด แผนกบริหารงานทั่วไป  ฝายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย หรือรัฐประศาสนศาสตร       

หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือบริหารธุรกิจ
๔. สามารใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  Microsoft office ไดเปนอยางดี
๕. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ การพูด การอาน การแปล และการเขียนได

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดแยกแฟมเอกสารเกี่ยวกับงานดานบริหารงานบุคคลเสนอผูอํานวยการ

ฝายบริหารงานบุคคล หรือผูบริหารการรถไฟฯ 
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลการรับ-สงหนังสือ การลงทะเบียน การติดตาม และการจัดเก็บ

รักษาเอกสารของฝายฯ 
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกสั่งการจัดทําคําสั่งบรรจุ แตงตั้งโยกยาย ที่อยูในอํานาจของฝาย 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการราง โตตอบหนังสือทางราชการ การจัดทํารายงานการประชุม ตลอดจน

ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกของการรถไฟฯ
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรางโตตอบบันทึกรายงานตางๆ รวมทั้งบันทึก แยกเรื่องเพื่อสงกองตางๆ 

ในฝายฯ ดําเนินการ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



             เอกสารแนบหมายเลขที่ 20

หนวยที่ 20

ตําแหนง         บุคลากร ๖ จํานวน ๒ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สาขาวิชา/วิชาเอก    การบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือนิติศาสตร
สังกัด กองพัฒนาบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี  ทางสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร 

หรือนิติศาสตร  
๔. สามารใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  Microsoft office ไดเปนอยางดี
๕. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ชวยดําเนินการจัดทําแผนในการฝกอบรมเพื่อเลื่อนระดับ เลื่อนตําแหนง (Training Road Map)

และเพื่อวางแผนจัดระบบการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาบุคลากรของแต
ละหนวยงาน (Training Need) โดยศึกษารวบรวมขอมูลและพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน

๒. ชวยดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟฯ
๓. จัดทําขอมูลและสถิติดานบุคคล
๔. ราง  โตตอบ จัดพิมพหนังสือ ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุมที่เกี่ยวของ และจัดทําบัญชีภาชนะ

ถาวร  สถิติการลา
๕. จัดเก็บเอกสารตางๆ อยางเปนระบบ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒1

หนวยที่ ๒1

ตําแหนง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖  จํานวน  ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร
สาขาวิชา/วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย หรือรัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร       

หรือนิติศาสตร  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ
สังกัด กองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย หรือรัฐศาสตร                   

หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือนิติศาสตร  หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ  
๔. สามารใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  Microsoft office ไดเปนอยางดี
๕. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ การพูด การอาน การแปล และการเขียนไดเปน

อยางดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแฟมประวัติและปรับปรุงฐานขอมูลประวัติของพนักงานทั้งการ

รถไฟฯ ดวยโปรแกรมระบบบุคลากร (Client/Server)
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลประวัติพนักงานเพื่อใชสําหรับการแตงตั้ง การโยกยาย 

การเลื่อนตําแหนง และการออกจากงาน
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําประวัติยอผูบริหารของการรถไฟแหงประเทศไทย
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองประวัติพนักงานเพื่อใชสําหรับการขอใชสิทธิและ

สวัสดิการตางๆ รวมทั้งดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองการทํางาน
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือทางราชการ การจัดทํารายงานการประชุม ตลอดจน

ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกของการรถไฟฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



              เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒2

หนวยที่ ๒2

ตําแหนง         บุคลากร ๖ จํานวน ๒ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สาขาวิชา/วิชาเอก    การบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือนิติศาสตร
สังกัด กองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร 

หรือนิติศาสตร  
๔. สามารใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  Microsoft office ไดเปนอยางดี
๕. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. โตตอบหนังสือภายใน และภายนอกการรถไฟฯ ในสวนที่เกี่ยวของ
๒. จัดทําสถิติ  รายงานขอมูล  และเสนอแนะความเห็นในงานที่เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนในการ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
๓. จัดทําคําสั่งเกี่ยวกับการแตงตั้ง  โยกยาย  เลื่อนระดับ  ออกจากงาน  และตรวจสอบในกรณี

ตางๆ  ที่อยูในอํานาจของการรถไฟฯ ใหเปนไปตามระเบียบ  ขอบังคับที่กําหนดไว
๔. ดําเนินการจัดเตรียมกระบวนการ ขั้นตอน สรรหา และคัดเลือกบุคคลทั้งภายนอกและภายใน

การรถไฟฯ 
๕. ติดตอประสานงานทั้งหนวยงานภายใน และภายนอกการรถไฟฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



              เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒3

หนวยที่ ๒3

ตําแหนง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖  จํานวน  ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร
สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย   

หรือรัฐศาสตร
สังกัด กองเงินเดือนและคาจาง   ฝายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร  สาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร    

หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย  หรือรัฐศาสตร
๔. สามารใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  Microsoft office ไดเปนอยางดี
๕. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ การพูด การอาน การแปล และการเขียนได

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบการเบิก – จาย เงินเบี้ยเลี้ยงตางๆ คาพาหนะ คาขนยายเครื่องเรือน คาเสี่ยงภัย คา

เชาที่พัก ที่สั่งจาย ณ กองการเงิน ของพนักงานฝาย/สํานักงานตางๆ และตํารวจรถไฟ
สวนกลาง

๒. ลงทะเบียนเพื่อเก็บเปนหลักฐาน
๓. ลงสมุดและผานจายใบเบิก – จาย ไปยัง งานประมวลบัญชี เพื่อเก็บรายละเอียด และสงไปยัง 

กองการเงิน ตอไป
๔. จัดเก็บสถิติจํานวนใบจายเงินทั้งหมด  และคาใชจายที่เกิดขึ้น
๕. รางหนังสือโตตอบ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



  เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒4

หนวยที่ ๒4

ตําแหนง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖  จํานวน  ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร
สาขาวิชา/วิชาเอก การเงิน หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย  หรือการจัดการทั่วไป
สังกัด กองพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ  ฝายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร  สาขาวิชาการเงิน  หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย                    

หรือการจัดการทั่วไป
๔. สามารใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  Microsoft office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดําเนินการดานการเงินของกองทุนฌาปนกิจ เชน ตรวจสอบการชําระเงินของสมาชิก และการ

นําสงเงิน ของเจาหนาที่หนวยงานสาขา ตรวจสอบยอดเงินฝากของกองทุนฌาปนกิจ
๒. ดําเนินการจัดสงขอมูลการหักชําระเงินใหฝายระบบขอมูล  พรอมทั้งติดตามตรวจสอบความ

ถูกตอง ใหครบถวน
๓. จัดทําทะเบียนสมาชิกที่ชําระเงิน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมควบคุมการเปลี่ยนแปลง

ทะเบียนสมาชิก เมื่อมีการเพิ่ม ลด หรือโอนยาย
๔. ทําหนังสือโตตอบ ทวงถามการจายชําระเงินลาชาหรือไมถูกตองครบถวน ตลอดจนถอดถอนชื่อ

สมาชิก  กรณีคางชําระโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
๕. ดําเนินการดานธุรกรรมทางการเงิน กับธนาคาร และการจัดสงเอกสารการเงินใหกับผูรับเงินใน

สวนภูมิภาค
๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกองทุนฌาปนกิจเสนอคณะกรรมการฌาปนกิจ
๗. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และหนวยงานภายนอก
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



                 เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒5

หนวยที่  ๒5

ตําแหนง         พนักงานการบัญชี ๖  จํานวน ๒ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก    การบัญชี หรือการเงิน
สังกัด             กองพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ  ฝายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                 

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน

๔. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ตรวจสอบผานจายคาทําศพ
๒. ตรวจสอบผานจายเงินคาฌาปนกิจ
๓. ตรวจสอบผานจายคาคลอดบุตร คาทําหมัน คาเลาเรียน ใหถูกตองตามระเบียบและหลักฐานตางๆ 
๔. ดําเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติ ทสค. ตามรายงานของฝายและสํานักงานตางๆ
๕. รางหนังสือโตตอบในสวนที่เกี่ยวของ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



   เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒6

หนวยที่ ๒6

ตําแหนง         บุคลากร ๖ จํานวน ๖ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สาขาวิชา/วิชาเอก  นิติศาสตร
สังกัด กองวินัยและสอบสวน  ฝายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร          
๔. สามารใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  Microsoft office ไดเปนอยางดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. เปนกรรมการสอบสวนเรื่องทางวินัย หรือกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ตามที่การรถไฟฯ หรือผูมีอํานาจแตงตั้ง
๒. สอบสวน ตรวจ พิจารณาดําเนินการเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข การอุทธรณและการวินิจฉัย                 

ปญหาเรื่องทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด
๓. รวบรวมขอเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการสอบสวนทางวินัย และความรับผิด

ทางละเมิดเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการ
๔. จัดทําสถิติทางดานวินัย และความรับผิดทางละเมิดที่อยูในความรับผิดชอบ จัดเก็บสํานวนการ   

สอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวของ
๕. ราง ระเบียบ ขอบังคับ ตอบขอหารือของฝาย/สํานักงานตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย     

และความรับผิดทางละเมิด
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



        เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒7

หนวยที่ ๒7

ตําแหนง         บุคลากร ๖ จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สาขาวิชา/วิชาเอก    การบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือนิติศาสตร
สังกัด กองการอบรมดานการบริหารงาน  ฝายบริหารงานบุคคลดานฝกอบรม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ                     

หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือนิติศาสตร  
๔. สามารใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft office (World , Excele, PowerPoint) ไดเปน

อยางดี
๕. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ การพูด การอาน การแปล และการเขียนได

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอบรมพนักงานทางดานคอมพิวเตอร  และจัดอบรมสัมมนาทั้งใน

หนวยงาน และนอกสถานที่
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํา Web site และระบบ Network ของหนวยงานและหองฝกอบรม
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลการแกปญหาเบื้องตนของคอมพิวเตอรในหองอบรม และของ

หนวยงาน
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือทางราชการ  การจัดทํารายงานการประชุม  ตลอดจน

ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกของการรถไฟฯ

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



             เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒8

หนวยที่ ๒8

ตําแหนง         บุคลากร ๖ จํานวน ๓ อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สาขาวิชา/วิชาเอก    การบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือนิติศาสตร
สังกัด กองการฝกอบรมดานเทคนิคและปฏิบัติการ  ฝายบริหารงานบุคคลดานฝกอบรม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือ

    บุคคลภายนอกตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
                    ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร 

หรือนิติศาสตร  
๔. สามารใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  Microsoft office ไดเปนอยางดี
๕. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ การพูด การอาน การแปล และการเขียนได

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามเทคโนโลยี ดานการเดินรถ ขนสง รถจักร การสื่อสารและอาณัติ

สัญญาณ ที่ใชในกิจการรถไฟฯ  ทั้งในปจจุบัน และอนาคตเพื่อจัดทําโครงการฝกอบรมพนักงาน
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนฝกอบรมประจําป โดยประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ และ

จัดการฝกอบรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรับผิดชอบบริหารหลักสูตรอบรม  รวมถึงการจัดหาวิทยากร

จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเปนวิทยากรฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํา และบริหารงบประมาณการฝกอบรม ตลอดจนงบประมาณในการ

บํารุงรักษาอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรวบรวมและจัดทําเอกสาร ตําราการฝกอบรม ตลอดจนทํารายงานตางๆ 

จัดพิมพหนังสือ และจัดเก็บเอกสารอยางมีระบบ
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรม เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ และ

ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรม
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย


