
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย 

ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย
-----------------------------------

ดวยการรถไฟแหงประเทศไทย ไดอนุมัติใหฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจาง
เฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป เพื่อบรรจุเขาทํางานใน
การรถไฟแหงประเทศไทย จํานวน ๓๐ อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้.-

๑. ตําแหนงที่จะบรรจุ แตงตั้ง และเงินเดือนที่ไดรับ
สังกัดฝายการพาณิชย
๑.๑ พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-  บาท จํานวน  ๑ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑ หนวยที่ ๑)
๑.๒ พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-  บาท จํานวน  ๑ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒ หนวยที่ ๒)
สังกัดสํานักงานผูวาการ
๑.๓ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔    อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จํานวน   ๒ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๓ หนวยที่ ๓)
๑.๔ พนักงานบริการ ๒  (คนขับรถยนต)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-  บาท จํานวน  ๑ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๔ หนวยที่ ๔)
    สังกัดสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

๑.๕ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนน)  อัตราเงินเดือน  ๖,๒๗๐.-  บาท  จํานวน   ๒ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๕  หนวยที่ ๕)

๑.๖ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.- บาท  จํานวน ๑๔ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๖ หนวยที่ ๖)
๑.๗ พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.- บาท  จํานวน   ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๗ หนวยที่ ๗)
๑.๘ พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต) อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.- บาท จํานวน   ๑ อัตรา

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๘ หนวยที่ ๘)
สังกัดสํานักงานอาณาบาล
๑.๙ พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-  บาท จํานวน  ๑ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๙ หนวยที่ ๙)
๑.๑๐ พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-  บาท จํานวน  ๒ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๐ หนวยที่ ๑๐)



๒

สังกัดฝายระบบขอมูล
๑.๑๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔    อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จํานวน   ๒ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๑ หนวยที่ ๑๑)
๑.๑๒ พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-  บาท จํานวน  ๑ อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๒ หนวยที่ ๑๒)

* หมายเหตุ ตําแหนงเดิมที่ระบุไวในวงเล็บของบางหนวย  เพื่อสื่อความหมายใหผูสมัครเขาใจงายทั่วกัน

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครสอบ มีดังนี้.-
   ๒.๑ เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทยในกรอบอัตราที่ไดรับอนุมัติจากการรถไฟฯ และ

ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) และไมรวมถึง
ลูกจางรายเดือนรอการบรรจุเปนพนักงานของการรถไฟฯ 

๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ

    ๒.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๕ ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย 

โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 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 
   ๒.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
  ๒.๑๖ ตองสามารถทํางานใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา
  ๒.๑๗ ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ การรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Internet) ผานทางเว็บไซต 

www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแตวันที่ ๒ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้.-

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

      ๓.๑.๒ ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ

      ๓.๑.๓ ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผน เพื่อนําไปชําระเงิน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น สามารถเขาระบบเพื่อจัดพิมพแบบฟอรมการชําระเงินไดภายหลัง



๓

ในกรณีที่ ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถเขาไปพิมพ
แบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบ
สมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได

๓.๒ ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน (ตามขอ ๓.๑.๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภายในวันและเวลาทําการของ
ธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียม
การสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด

๓.๓ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๘๐ บาท ซึ่งประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๑๕๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกัน

ทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเมื่อชําระแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ผูสมัครสอบนําหลักฐานการชําระเงิน มาแสดงเพื่อขอหนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงาน
ของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร (วันที่ ๑๒  
มิถุนายน ๒๕๕๗) จากผูบังคับบัญชาตนสังกัดตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไป ใหตรวจสอบอายุการจางใหถูกตอง
ครบถวนกอนลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จ ถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และ
มีความผิดทางวินัย ผูลงนามรับรองจักตองรับผิดชอบดวย) เสนอตอฝาย/สํานักงาน/ศูนย/กอง ตนสังกัดโดยตรงเพื่อ
ใหฝาย/สํานักงาน/ศูนย/กอง รวบรวมนําสงให กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล ทั้งนี้หนังสือรับรองฯ จะตองถึง
กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคลภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เทานั้น โดยนับจากวันที่ประทับตราหนังสือ
รับของกองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล หากสงหนังสือรับรองลาชากวากําหนดจะไมพิจารณาทุกกรณี

หากตรวจสอบแลวพบวาผูสมัครสอบคนใดไมไดยื่น/นําสง/ยื่นลาชากวาที่กําหนด (หลังจากวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๗) หนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจาง
ตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) ตามขอ ๓.๔ และหาก
ผูสมัครสอบ มีเหตุที่จะตองพนสภาพการเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทยไมวากรณีใด หรือ
เคยตองคดียาเสพติด การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
ตั้งแตตนจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ/แตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  ๓.๕ ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลวจะไดรับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับ
ของการชําระคาธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัคร ที่มีเลขประจําตัวสอบไดทางอินเทอรเน็ตที่
เว็บไซต www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com หลังจากชําระเงินแลว (สามารถพิมพใบสมัคร
ไดตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปนตนไป)

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงตําแหนงเดียว เมื่อเลือกคลิกปุม “สงใบสมัคร” แลวจะเปลี่ยนแปลง

แกไขไมได และใหเขาสอบตามเวลาที่กําหนดในแตละตําแหนง
   ๔.๒ ผูสมัครสอบตองเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

ไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
ตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไป ลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จ ถือเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย ผูลงนามรับรองจักตองรับผิดชอบดวย) และนําเสนอฝาย/สํานักงาน/ศูนย/
กอง ตนสังกัดโดยตรง เพื่อใหฝาย/สํานักงาน/ศูนย/กอง นําสงใหกองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล (ตามขอ ๓.๔)



๔

หากตรวจสอบแลวพบวา ผูสมัครสอบคนใดไมไดยื่น/นําสง/ยื่นลาชากวาที่กําหนด (หลังจากวันที่ ๒๓  
มิถุนายน ๒๕๕๗) หนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจาง
ตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) ตามขอ ๓.๔ การรถไฟแหง
ประเทศไทย  จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ/แตงตั้ง 
และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๓ ผูสมัครสอบตองมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัคร
สอบแขงขัน โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของ
สถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) หากตรวจสอบแลวพบวาคุณวุฒิการศึกษา
คลุมเครือ ไมชัดเจน ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศฯ  การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ/แตงตั้ง และไมมีสิทธิ
เรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๔ ผูสมัครสอบเพศชาย จะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 

๒๔๙๗  (เอกสารทางทหาร สด. ๔๓ หรือ สด. ๘ เทานั้น)
๔.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้นหากผูสมัครสอบ
จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๓๗ มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากปลอมแปลงเอกสาร หรือการใช
เอกสารปลอมเปนความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๔.๖ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปน
จริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาคลุมเครือ ไมชัดเจน ไมตรง
ตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว การรถไฟ
แหงประเทศไทยจะถือวาการสมัครสอบ และการไดเขารับการสอบแขงขันครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ในกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ จะ
ไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครสอบตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ

๕.  ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต สามารถพิมพตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปนตนไป พรอมดวย

ขอมูลเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่ใชในการสมัคร (นํามายื่นใหกับฝาย/สํานักงาน/ศูนย/กอง ที่เปดรับสมัคร เพื่อ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองกอนรวบรวมจัดสงใหฝายบริหารงานบุคคลตอไป กอนวันสอบภาคสัมภาษณ)

๕.๑ ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (Internet) โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน ๑ ป นับถึงวันปดรับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) พรอมทั้งลง
ลายมือชื่อในใบสมัครสอบใหครบถวน



๕

    ๕.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงที่สมัครสอบ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปด
รับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗)  จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗)   

๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสํานาบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมี
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น จํานวน ๑ ฉบับ โดยบัตรดังกลาวจะตองไมหมดอายุ กอนวันปด
รับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗)

    ๕.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไมตรงกัน เชน ใบสําคัญการสมรส 

(เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล อยางละ ๑ ฉบับ 
๕.๖ สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘  หรือแบบ ส.ด. ๔๓  จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
๕.๗ สําเนาใบอนุญาตขับรถยนตของกรมการขนสงทางบกหรือของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จํานวน ๑ 

ฉบับ โดยบัตรดังกลาวจะตองไมหมดอายุ กอนวันปดรับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) กรณีผูสมัครดังนี้
    -  ตําแหนง พนักงานบริการ ๒  (คนขับรถยนต)  สังกัดฝายการพาณิชย 

- ตําแหนง พนักงานบริการ ๒  (คนขับรถยนต) สังกัดสํานักงานผูวาการ
- ตําแหนง พนักงานบริการ ๒  (คนขับรถยนต)  สังกัดสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร
- ตําแหนง พนักงานบริการ ๒  (คนขับรถยนต)  สังกัดสํานักงานอาณาบาล

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
พรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา สําหรับหนังสือรับรอง
การทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป
ขอใหผูสมัครสอบและผูเกี่ยวของปฏิบัติตาม ขอ ๓.๔  

อนึ่ง  กรณีตรวจสอบพบภายหลังวาเอกสารการสมัครสอบ และหลักฐานตางๆ เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน, 
ใบสําคัญทางทหาร, ผลการตรวจสอบลายนิ้วมือ ฯลฯ มีขอบกพรองและขัดตอขอบังคับ/ระเบียบ/คําสั่งที่เกี่ยวของ 
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจ/ุแตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครสอบกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
การรถไฟแหงประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบใหทราบใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ปายประกาศฝายบริหารงานบุคคล หรือทางเว็บไซต  
www.railway.co.th หรือ   http://railway.thaijobjob.com

๗. วิธีการสอบคัดเลือก
              ๗.๑ การสอบภาคขอเขียน คะแนนเต็ม    ๒๐๐ คะแนน

-  วิชาความรูทั่วไป (ความรูทั่วไป, ภาษาไทย) ๑ ชั่วโมง  ๓๐ นาที ๗๐ คะแนน
-  วิชาความรูทั่วไป  (ดานแรงงานสัมพันธ)  ๔๕ นาที   ๓๐  คะแนน
-  วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ๓ ชั่วโมง   ๑๐๐  คะแนน



๖

เฉพาะ สังกัดฝายการพาณิชย ๑.๒ ตําแหนง พนักงานบริการ ๑ (นักการ)
       สังกัดสํานักงานผูวาการ ๑.๓ ตําแหนง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔    

    สังกัดสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร
๑.๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)

สังกัดสํานักงานอาณาบาล
๑.๑๐ ตําแหนง พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  

    สังกัดฝายระบบขอมูล ๑.๑๑ ตําแหนง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔
๑.๑๒ ตําแหนง พนักงานบริการ ๑ (นักการ)  

    ๗.๒ การสอบภาคปฏิบัติ  
เฉพาะ สังกัดฝายการพาณิชย ๑.๑ ตําแหนง พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต)

สังกัดสํานักงานผูวาการ ๑.๔ ตําแหนง พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต)
    สังกัดสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

๑.๕ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนน)  
๑.๖ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) 
๑.๘ ตําแหนง พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต)  

สังกัดสํานักงานอาณาบาล
๑.๙ ตําแหนง พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต)  

    ๗.๓ การสอบภาคสัมภาษณ คะแนนเต็ม    ๙๐ คะแนน   

๘. เกณฑการตัดสิน
๘.๑ ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคขอเขียน จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มแต

ละวิชา/ภาค จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบภาคสัมภาษณ
๘.๒  ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคปฏิบัติ  จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม ใน

สวนของกรรมการแตละทาน จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบภาคสัมภาษณ  
๘.๓  ผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาคสัมภาษณจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม 

จึงจะถือวาเปนผูสอบได โดยจะคัดเลือกผูที่ไดรับคะแนนทุกภาครวมกันสูงสุดเปนอันดับแรก และลดระดับลงมา
จนกระทั่งไดบุคคลเขาทํางานในการรถไฟฯ ครบตามจํานวน

๘.๔ ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากันก็ใหผูสอบไดคะแนนวิชา
ความรูทั่วไป (ดานภาษาไทย รวมกับดานแรงงานสัมพันธ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนวิชาความรู
ทั่วไป (ดานภาษาไทย รวมกับดานแรงงานสัมพันธ) เทากัน ก็ใหผูสอบไดคะแนนภาคสัมภาษณมากกวาเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา สําหรับตําแหนงที่สอบภาคปฏิบัติ ใหผูสอบไดคะแนนภาคปฏิบัติมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได
คะแนนสอบภาคปฏิบัติเทากัน ก็ใหผูสอบไดคะแนนภาคสัมภาษณมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  

๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีสํารองไว ๑ ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แตถามี

การสอบแขงขันในตําแหนงอยางเดียวกันนี้อีกและไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว การขึ้นบัญชีสํารองไว
เปนอันยกเลิก



๗

การรถไฟฯ ดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวา
สามารถชวยเหลือทานใหเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ ได หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน โปรดอยาไดหลงเชื่อเปน
อันขาด

ทั้งนี้  หากมีขอสงสัยหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมในการสมัครสอบโปรดติดตอ งานวางแผนและสรรหา 
กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล โทร. ๘๒๔-๕๒๕๔

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม)        คํานวน  ทองนาค

( นายคํานวน ทองนาค )
ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



                                                เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑

หนวยที่ ๑

ตําแหนง         พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต) จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก  -
สังกัด             ฝายการพาณิชย                         

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

๕. ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตของกรมการขนสงทางบกหรือของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา ๓ ป และไมเคยตองคําพิพากษาทางอาญาใหลงโทษในความผิดเกี่ยวกับ   
การขับรถยนต

๖. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ
          

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานขับรถยนตนั่ง  รถยนตโดยสาร  รับสงสิ่งของและพนักงาน  ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ดวยความระมัดระวัง  และปลอดภัยตามกฎระเบียบจราจร
๒. ตรวจสอบดูแลรักษารถยนตที่ขับประจําหรือไดรับมอบหมาย ใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมใช

งานไดตลอดเวลา
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                                เอกสารแนบหมายเลขที่ ๒

หนวยที่  ๒

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                   

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา

          

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 ๓

หนวยที่  ๓

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ จํานวน ๒ อัตรา
คุณวุฒิ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
สาขาวิชา/วิชาเอก     ทางพาณิชย 
สังกัด             สํานักงานผูวาการ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย

๕. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานดานสารบรรณ หนังสือโตตอบ ลงทะเบียนเขา/ออก จัดทําสําเนาเอกสาร เก็บรักษา

และคัดแยกประเภทหนังสือ เอกสารตางๆ เพื่อสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
๒. อํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่จาก ฝาย/สํานักงาน หรือบุคคลภายนอก ที่มาติดตอ

ประสานงาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



                                               เอกสารแนบหมายเลขที่ ๔

หนวยที่  ๔

ตําแหนง         พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต) จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก   -
สังกัด             สํานักงานผูวาการ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
                    ๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว

    ไมนอยกวา ๕ ป  นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตของกรมการขนสงทางบกหรือของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

มาแลวไมนอยกวา ๓ ป และไมเคยตองคําพิพากษาทางอาญาใหลงโทษในความผิดเกี่ยวกับ  
การขับรถยนต

๖. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ขับรถยนต รับ/สง พนักงานและสิ่งของตามที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวังและ

ปลอดภัยตามกฎระเบียบจราจร
๒. ตรวจสอบและดูแลรักษารถยนตที่ขับขี่เปนประจําใหอยูในสภาพสะอาดเรียบรอย

พรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย



                                                เอกสารแนบหมายเลขที่ ๕

หนวยที่ ๕

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
               ๑. เพศชาย และตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว ตาม พรบ.รับราชการทหาร     

พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว
    ไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานหนาที่ในการปด/เปดเครื่องกั้นถนนเสมอระดับทางรถไฟ เพื่อใหขบวนรถไฟผานได

อยางปลอดภัย
๒. ดูแลรักษาความสะอาดซุมและรองรางไมใหมีสิ่งกีดขวาง ใชงานไดอยูเสมอ
๓. ดูแลความเรียบรอยของขบวนรถในขณะผานทางเสมอระดับทางรถไฟ
๔. รับ/แจง เวลาขบวนรถที่ผานเขา/ออก เพื่อนําเครื่องกั้นลงใหขบวนรถผาน พรอมทั้ง

จดบันทึกลงในสมุดจดทางสะดวกไวเปนหลักฐาน
๕. ตรวจสอบและทําความสะอาด เครื่องมือ/เครื่องใชใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                            เอกสารแนบหมายเลขที่ ๖

หนวยที่ ๖

ตําแหนง         พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) จํานวน ๑๔ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก   -
สังกัด             สํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
               ๑. เพศชาย และตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว ตาม พรบ.รับราชการทหาร     

พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว
    ไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานหนาที่ในการควบคุมประแจ สัญญาณ และการทําความสะอาดประแจและสัญญาณ
๒. ทําความสะอาดบริเวณสถานี ยานสถานี และขบวนรถที่รับผิดชอบ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอ/ใหทางสะดวก การกลับประแจ เครื่องตราทางสะดวกตามที่

ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินรถตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



               เอกสารแนบหมายเลขที่ ๗

หนวยที่ ๗

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                    ๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว
    ไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ใหบริการดานการสินคาแกผูใชบริการ ใหเปนไปตามขอบังคับ 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 ๘

หนวยที่ ๘

ตําแหนง         พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต) จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก  -
สังกัด             สํานักงานขนสงคอนเทนเนอร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
               ๑. เพศชาย และตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว ตาม พรบ.รับราชการทหาร     

พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว
    ไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

๕. ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตของกรมการขนสงทางบกหรือของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา ๓ ป และไมเคยตองคําพิพากษาทางอาญาใหลงโทษในความผิดเกี่ยวกับ
การขับรถยนต

๖. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ขับรถยนตสํานักงาน  รับ/สงสิ่งของและพนักงาน   ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาดวยความ

ระมัดระวังและปลอดภัยตามกฎระเบียบจราจร
๒. ตรวจสอบ ดูแลรักษายานพาหนะที่อยูในความรับผิดชอบใหอยูในสภาพสะอาดเรียบรอย พรอม

ใชงานไดตลอดเวลา
๓. ตรวจสอบน้ํามัน ยางรถยนต เครื่องยนต เครื่องอะไหล ใหอยูในสภาพที่พรอมตอการปฏิบัติงาน

อยูเสมอ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                                   เอกสารแนบหมายเลขที่ ๙

หนวยที่ ๙

ตําแหนง         พนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต) จํานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก    -
สังกัด             สํานักงานอาณาบาล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

               ๑. เพศชาย และตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว ตาม พรบ.รับราชการทหาร     
พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว
    ไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
๕. ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตของกรมการขนสงทางบกหรือของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

มาแลวไมนอยกวา ๓ ป และไมเคยตองคําพิพากษาทางอาญาใหลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการ
ขับรถยนต

๖. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีไดสมบูรณ

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

๑. ขับรถยนต รับ/สงพนักงาน และสิ่งของตามที่ไดรับมอบหมาย ดวยความระมัดระวังและ
ปลอดภัยตามกฎระเบียบจราจร

๒. ตรวจสอบและดูแลรักษารถยนตที่ขับประจําใหอยูในสภาพสะอาดเรียบรอยพรอมที่จะใชงานได
ตลอดเวลา

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                                  เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๐

หนวยที่ ๑๐

ตําแหนง         พนักงานบริการ ๑ (นักการ) จํานวน ๒ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชา/วิชาเอก    -
สังกัด             สํานักงานอาณาบาล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว
    ไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

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

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย



                                                  เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๑

หนวยที่ ๑๑

ตําแหนง         พนักงานบริหารงานทั่วไป  ๔ จํานวน ๒ อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา/วิชาเอก    ทางพาณิชย
สังกัด             แผนกบริหารงานทั่วไป ฝายระบบขอมูล 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ  ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                  

ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว
    ไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย

๕. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานดานสารบรรณ  หนังสือโตตอบ  ลงทะเบียนเขา/ออก  จัดทําสําเนาเอกสาร       

เก็บรักษาและแจกจายเอกสาร
๒. การจดบันทึก  และเรียบเรียงการจัดทํารายงานการประชุม
๓. การจัดหาและควบคุมพัสดุ
๔. การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



                                                  เอกสารแนบหมายเลขที่ ๑๒

หนวยที่ ๑๒

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไมจํากัดเพศ   ถาเปนเพศชายจะตองเปนผูที่พนภาระการรับราชการทหารแลว                

ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว
    ไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร
๓. อายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร

                    ๔. คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษา  หรือมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา
๕. มีความรูความสามารถในงานบริการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความรูความเขาใจในกฎขอบังคับ  ระเบียบการ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน

หนาที่
๗. มีสุขภาพรางกายสมบูรณ  แข็งแรงและมีสัดสวนเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
๑. ปฏิบัติงานเปด/ปด ประตู หนาตาง การจัดทําและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณ 

และทรัพยสินของหนวยงาน
๒. จัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จัดเตรียมและใหบริการเรื่องอาหาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ
๔. จัดสําเนา เรียงหนากระดาษ เย็บเลมเอกสาร
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย


