
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจบุุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย 

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

 ดวยการรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางาน ในการรถไฟ

แหงประเทศไทย จํานวน     ๙    อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี.- 

๑. ตําแหนงทีจ่ะบรรจุและแตงต้ัง และเงินเดือนที่ไดรับ 

๑.๑ บุคลากร ๖     อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท    จํานวน ๑ อัตรา 

    (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑)  

๑.๒ พนักงานการบัญชี ๖    อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท    จํานวน ๒ อัตรา 

    (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒) 

๑.๕ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖   อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท    จํานวน ๕ อัตรา 

     (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๓, ๔, ๕) 
๑.๖ พนักงานการเดินรถ ๖    อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท    จํานวน ๑ อัตรา 

     (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๖) 
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครสอบ มีดังน้ี.- 

๒.๑ มีสัญชาติไทย 

๒.๒ อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ และเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามเอกสารแนบทาย

ประกาศ 

    ๒.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธ์ิใจ 

๒.๔ ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน   วัณโรคระยะ

อันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพษิ

สุราเรื้อรัง 

๒.๕ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ  หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใด ๆ 

๒.๖ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

๒.๗ ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว 

๒.๘ ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

๒.๙ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรืออาญาที่หนักกวาจําคุก เวนแต

ความผิดทีเ่ปนลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษข้ันลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

   ๒.๑๐ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษเพราะประพฤติช่ัวถึงตองออกจากราชการ หรือจากองคการของรัฐบาล    

องคการสาธารณะ เทศบาลหรือสุขาภิบาล 

   ๒.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือ จากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ เพราะกระทําผิดวินัย 

     ๒.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ  



๒ 

    ๒.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ  

   ๒.๑๔ ตองสามารถทํางานใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา 

    ๒.๑๕ ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 ๓. สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร การรถไฟฯ ไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุเขา

ทํางานได ทั้งน้ีเปนไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที ่นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที ่๒๗ มิถุนายน 

พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที ่๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ 

๔. การรับสมัครสอบ 

 ๔.๑ การรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็บไซต 

www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ต้ังแตวันที ่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง ๐๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี.- 

       ๔.๑.๑ ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซตการรถไฟแหงประเทศไทย www.railway.co.th หัวขอ 

“การสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย”  หรือ 

http://railway.thaijobjob.com 

       ๔.๑.๒ ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบ

จะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 

       ๔.๑.๓ ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผน เพื่อนําไปชําระ

เงิน หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะน้ัน ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน 

Diskette หรือ Flash Drive เปนตน เพื่อนําไปพิมพภายหลัง  

 ในกรณีที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถเขาไป

พิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตไมสามารถแกไขขอมูลในการ

กรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได   

 ๔.๒ ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน (ขอ ๔.๑.๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ต้ังแตวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕. ภายใน

วันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย  การสมัครสอบจะมีผล

สมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด 

 ๔.๓ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมคัรสอบ จํานวน ๑๓๐ บาท ซึ่งประกอบดวย 

  (๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท 

  (๒) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท (อัตรา

เดียวกันทั่วประเทศ) 

  ทั้งน้ี เงินคาธรรมเนียมการสอบเมื่อชําระแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๔.๔ ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ

ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัคร ที่มเีลขประจําตัวสอบไดทาง

อินเทอรเน็ตที่เว็บไซต www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com หลังจากชําระเงินแลว 

(สามารถพิมพไดในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป) 

 ๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ๕.๑ ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงตําแหนงเดียวเทาน้ัน 



๓ 

 ๕.๒ ผูสมัครเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได และใหเขา

สอบตามเวลาที่กําหนดในแตละตําแหนง 

 ๕.๓ ผูสมัครสอบตองมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัคร

สอบแขงขัน โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ ( ๐๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ ) ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ 

หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาของสถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ 

 ๕.๔ การสมัครสอบตามข้ันตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือช่ือ และรับรอง

ความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน้ัน หาก

ผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๑๓๗  

 ๕.๕ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตอง

ครบถวนตามความเปนจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใด ๆ หรอืวุฒิการศึกษา

ไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว 

การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบแขงขันครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน และ

จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 ในกรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเขา

หองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวน ในกรณีช่ือ – นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับขอมูล

หลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครสอบตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะน้ัน จะ

ไมมีสิทธิเขาหองสอบ 

 ๖.  ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเทอรเน็ต (สามารถพิมพไดในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป) ให

นํามายื่นในวันสอบสัมภาษณพรอมดวยขอมูลเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีใชในการสมัคร ดังน้ี 

  ๖.๑ ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (Internet) โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ

ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ น้ิว ซึ่งถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) พรอมทั้งลงลายมือช่ือในใบ

สมัครสอบใหครบถวน  

     ๖.๒ สําเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงวาเปน 

ผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของ

สถานศึกษาน้ัน ภายในวันปดรับสมัครสอบ จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ คือ วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๕๕. 

  ๖.๓ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือช่ือ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน

เทาน้ัน ฉบับจริง และสําเนาภาพถายบัตรดังกลาว จํานวน ๑ ฉบับ 

  ทั้งน้ี ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดน้ัน จะถือตามกฎหมาย กฎ 

หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา

และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษาน้ัน ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๐๙ สิงหาคม 

๒๕๕๕. 

 

 



๔ 

     ๖.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๖.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไมตรงกัน เชน ใบสําคัญการ

สมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล อยางละ ๑ ฉบับ  

๖.๖ สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘  หรือแบบ ส.ด. ๔๓  จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัคร 

สอบเพศชาย) 

๖.๗  กรณีผูสมัครเปนบุตรของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย และไดข้ึนทะเบียนประวัติของ       

การรถไฟแหงประเทศไทยไวแลว จะตองมีหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาแผนก หรือเทียบเทาข้ึนไป 

จํานวน ๑ ฉบับ 

๖.๘ กรณีผูสมัครเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย  จะตองมีหนังสือรับรองวาเปน

ลูกจางเฉพาะงาน  และไดรับการจางตอเน่ืองรวมแลวไมนอยกวา ๒ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) ลงนามโดย

ผูบังคับบัญชาที่เปนพนักงานตําแหนงต้ังแตระดับหัวหนาแผนกข้ึนไป 

 ทั้งน้ี สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือช่ือกํากับไว

ดวยพรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา 

 อน่ึง  กรณีตรวจสอบพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม

ถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครสอบครั้งน้ีต้ังแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ัง และไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๗. การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  การรถไฟแหงประเทศไทยจะประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบใหทราบในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕. ที่เว็บไซต www.railway.co.th  

 ๘. วิธีการสอบคัดเลือก 

              ๘.๑ การสอบภาคขอเขียน  คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน 

   -   วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  ๓  ช่ัวโมง   ๑๐๐   คะแนน 

   -   วิชาความรูทั่วไป, ภาษาไทย,  ภาษาอังกฤษ  ๒ ช่ัวโมง    ๑๐๐  คะแนน 

     ๘.๒ การสอบภาคสัมภาษณ  คะแนนเต็ม     ๙๐  คะแนน 

 ๙. เกณฑการตัดสิน 

๙.๑  บุคคลที่ผานการสอบขอเขียนจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม โดยจะ

คัดเลือกตัวบุคคลที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละตําแหนงไวจํานวน ๕ เทาของจํานวนที่เปดรับสมัคร   จึงจะมีสิทธ์ิเขา

สอบภาคสัมภาษณ   

๙.๒  บุคคลที่ผานการสอบสัมภาษณจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม 

(ขอเขียนรวมกับสัมภาษณ)  จึงจะถือวาเปนผูสอบได    โดยจะคัดเลือกผูที่ไดรับคะแนนทุกภาครวมกันสูงสุดเปน

อันดับแรก และลดระดับลงมาจนกระทั่งไดบุคคลเขาทํางานในการรถไฟฯครบตามจํานวน  

๙.๓  ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะ

ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สงูกวา  ถาไดคะแนนวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ก็ใหผู

ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับสูงกวา 

  

 

  



๕ 

 ๑๐. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขัน 

  การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  จะข้ึนบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับต้ังแตวันทีป่ระกาศผลการสอบคัดเลือก 

แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงอยางเดียวกันน้ีอกีและไดประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ

ไดครั้งน้ีเปนอันยกเลิก 

     การรถไฟฯ ดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค  ดังน้ันหากมีผูใดแอบ

อางวาสมารถชวยเหลือใหทานไดเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน    โปรดอยาได

หลงเช่ือและแจงให  การรถไฟฯ ทราบดวย  โทร. ๐-๒๒๒๐-๔๔๘๑ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    ๒  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

   ลงนาม         สุประภาส  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ( นายสุประภาส   เสนีวงศ ณ อยุธยา ) 

 ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล  

 ปฏิบัติการแทน ผูวาการรถไฟฯ 
 


