






รายละเอียดคุณสมบตัิของตําแหน่งในการรับสมัครบุคคลเข้าปฏบิัติงาน 

แนบท้ายประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 

 

รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

001 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

     1 1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา        

2. มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทํางาน 

    ของ รฟม. ได้เป็นอย่างดี 

4. มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

5. มีจิตวิทยาที่จะใส่ใจต่อการรับฟังปัญหา การบรกิาร และการแก้ไขปัญหา 

    ของผู้ที่ร้องเรียน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

6. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

1. งานรับเรือ่งราวร้องทุกข์จากทางโทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์จดหมาย 

และเว็บไซต์ รวมทั้งตอบข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับ 

โครงการต่างๆ ของ รฟม. 

2. ประสานงานหน่วยงานภายใน รฟม. บริษัทผู้รับสัมปทาน บริษัทที่ 

 ปรึกษาฯ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการแก้ไข 

    หรือบรรเทาปัญหาตามที่ร้องเรียน 

3. จัดทําหนังสือชี้แจงข้อร้องเรียนของประชาชน และหน่วยงานที่ 

    เกีย่วข้องที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับโครงการต่างๆ รวมไปถึงการ 

    รายงานผลการร้องเรยีนไปยังกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆ 

   ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย 

4. จัดทําชุมชนสัมพันธ์ตามแนวสายทางโดยวิธีการต่างๆ ทั้งทางตรงและ 

   ทางอ้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการให้แก ่

   ประชาชนตามแนวสายทางได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

แผนกเรื่องราวร้องทุกข์ 

กองประชาสัมพันธ ์

สํานักผู้วา่การ 

 

   002 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

     1 1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา        

2. มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทํางาน 

    ของ รฟม. ได้เป็นอย่างดี 

4. มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

1. รับผิดชอบทางด้านเลขานุการคณะกรรมการ รฟม. 

2. ประสานงานคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดทํา / พมิพ์รายงานการประชุม 

4. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 

5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

แผนกการประชุมและ

เลขานุการ 

กองอํานวยการ 

สํานักผู้วา่การ 

003 

 

 

 

 

พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 5 

1 1. วุฒิปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์ / รฐัศาสตร์ / ศลิปศาสตร์ / 

มนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ  (ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 

หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75) 

2. มีความรูภ้าษาอังกฤษดีเยี่ยม 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบังานธุรการ งานการประชุม งานเลขานุการ  
งานสารบรรณ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

 

แผนกข้อมูลและบริหาร 

งานเอกสาร 2 

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและ

เครื่องกล 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

004 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

2 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

และบริหารธรุกิจ 

2. มีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้แก่ Word, Excel, 

PowerPoint ได้เป็นอย่างดี 

1. งานเลขานุการ งานการจัดประชุม และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุน  

การปฏิบัติงานของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 
3. งานติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของ         

   รฟม. 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 

005 

 

พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

 

2 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ / คณิตศาสตร์ / การวิจยัดําเนินงาน / บริหารงาน  

   ทั่วไป หรอืการจัดการ 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

1. วางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติการ 

2. จัดทํางบประมาณและแผนการเบิกจ่าย 

3. รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

4. ติดตามเรง่รัดการปฏิบัติงานการเวนคืนให้เป็นไปตามแผนดําเนินงาน 

แผนงานและข้อมูลจัด

กรรมสิทธิ ์

กองแผนงานจัดกรรมสิทธิ ์

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

006 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

 

11 

 

 

 

 

 

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสํารวจ / ภูมิศาสตร์แผนที่ / ภูมิศาสตร์ 

เศรษฐกิจ / บริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีพื้นฐานทางด้าน 

    งานสํารวจ ต้องมีวุฒิ ปวส.สาขาช่างสํารวจ 

2. มีความสามารถทางด้านแผนที่ / สํารวจภูมิประเทศ หรือสํารวจเพื่อการ 

ก่อสร้าง 

3. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ DOL Survey ได้ดี 

1. ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและ 

การจัดอสังหาริมทรัพย ์

2. ดําเนินการเกีย่วกับการสํารวจอสังหารมิทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและการจัดหา 

    อสังหาริมทรัพย ์

 

 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 

 

 

 

 

007 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

 

3 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรอืสาขาเทคโนโลยีโยธา หรือ

บริหารงานกอ่สร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานทางด้านงานก่อสร้าง

และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ที่จบการศึกษาจากสาขา

เทคโนโลยีโยธา หรือบริหารงานก่อสรา้ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีพื้นฐาน

ทางด้านงานก่อสร้างและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีวฒุิการศกึษา

ระดับ ปวส. สาขาช่างก่อสรา้ง หรือโยธา 

2. มีความสามารถทางด้านก่อสร้าง และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์

3. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี 

1. ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและ 

การจัดอสังหาริมทรัพย ์

2. ดําเนินการเกีย่วกับการสํารวจอสังหารมิทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและการจัดหา 

    อสังหาริมทรัพย ์

 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

008 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

 

2  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

4. มีความรูใ้นกระบวนงานเลขานุการ งานสารบรรณ 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มคีวามละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน 

สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

1. งานเอกสาร – ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์เอกสาร  

   รับ-ส่งเอกสารของหน่วยงานตามระเบียบงานสารบรรณ และระบบ  

   สารบัญอิเลคทรอนิกส์ของรฟม. 

2. งานเลขานุการ – ควบคุม ดูแล จัดเตรียมแฟ้มเอกสารก่อนนําเสนอ  

   ผู้บริหาร ร่างหนังสือโต้ตอบตามที่ผู้บริหารสั่งการติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานภายใน รฟม. 

3. งานจัดการประชุม – จัดทําหนังสือบันทึกเชิญประชุม พร้อมวาระการ

ประชุม แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทํารายงานการประชุมและติดตามการ

ดําเนินงานตามมติที่ประชุม 
4. งานงบประมาณ / พัสดุ / ครุภัณฑ์ – รวบรวม / จัดทํางบประมาณ 

ค่าใช้จ่าย ดําเนินการเบิกจ่ายพัสดุ / ครุภัณฑ์ / วัสดุสํานักงานการจัดซื้อ 

และแจ้งซ่อมให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก – จ่ายพัสดุของ รฟม. 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

009 พนักงานบริหารงานทั่วไป  

ระดับ 4 

2 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ อตุสาหกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดรเิริ่ม 

สร้างสรรค์ มคีวามละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน 

สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 

รับผิดชอบตรวจสอบ กํากับดูแล ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าให้เป็นไปตาม

กําหนดเวลาและมาตรฐานความปลอดภัย สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดย

ทํางานเป็นกะ 3 กะ ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 



 -4- 

รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

010 พนักงานบริหารงานทั่วไป  

ระดับ 4 

2 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ อุตสาหกรรมศาสตร ์

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มคีวามละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน 

สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบจํานวนผู้โดยสารในห้องจัดเก็บ

รายได้ เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ววางแผนการจัดทําตารางเดินรถไฟฟ้า

ให้เหมาะสมกับจํานวนผู้โดยสารเข้าใช้ระบบและแนวโน้มการเข้าใช้ระบบ

ในอนาคต และปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

011 พนักงานบริหารงานทั่วไป  

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา  

2. มีความสามารถด้านระบบงานเอกสาร งานสารบรรณ 

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 

   มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเฉพาะหน้า  

   มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ 

ปฏิบัติงานได้เร็ว และสามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน มีการทํางาน

เป็นทีม รวมทั้งประสานงานร่วมกับผู้อืน่ได้เป็นอย่างดี 

5. พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่อง 

 

1. งานเอกสาร งานสารบรรณ และงานการประชุม ประจําฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัยและกู้ภัย 

2. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในระบบงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 

 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

และกู้ภัย 

012 พนักงานบริหารงานทั่วไป  

ระดับ 4 

2 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 

 

 

ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแลเงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่

ได้รับจากผู้รับสัมปทานให้ถูกต้องและเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่

เกี่ยวข้องและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมจัดทําข้อมูล วิเคราะห์ที่มาของ

รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และการประมาณการรายได้ 

กองบริหารสัมปทาน 

ฝ่ายธุรกิจและบริหาร

สินทรัพย ์
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

013 พนักงานบริหารงานทั่วไป  

ระดับ 5 

2 1. วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ การตลาด การเงิน และเศรษฐศาสตร์ 

(ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา

ของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75) 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถทํางานภายใต้ภาวะความกดดันต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

5. มีความรักและสนใจในงานวางแผนและพัฒนาธุรกจิ 

6. มีความพรอ้มในการปฏบิัติงานนอกสํานักงาน และสามารถปฏิบัติงานนอก

เวลาทํางานปกติได้ 

 

งานวางแผนธุรกิจ 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจโครงการรถไฟฟ้าสาย

เฉลิมรัชมงคล (หัวลําโพง – บางซื่อ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ 

– บางซื่อ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน (หัวลําโพง – บางแค) จัดทํา

แผนการพัฒนาธุรกิจของโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งานศึกษา 

ระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder) และสิ่งอํานวยความสะดวก งานศึกษาแนว

ทางการจัดตั้งบริษัทลูกของ รฟม. เพื่อดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง งานศึกษา

และคํานวณค่าตอบแทนในการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับอาคารของเอกชน  

งานติดตาม กํากับและควบคุมงานที่ปรึกษา งานสํารวจพื้นที่จริงของ

โครงการต่างๆ ตามแนวสายทางเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนธุรกิจ 

งานศึกษาวิจัย งานคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง งานการตลาด งานพัฒนา

ระบบข้อมูลทางธุรกิจ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

งานพัฒนาธุรกิจ 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการพัฒนา กําหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน และ

แผนการดําเนินงาน การจัดทําหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดหาผู้บริหาร

พื้นที่อาคาร พื้นที่เพื่อติดตั้งสื่อโฆษณา การกําหนดค่าตอบแทน การเจรจา

ต่อรอง การจัดทําสัญญาข้อตกลง งานพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

เดินทางระบบขนส่งต่อเนื่อง งานอนุญาตเชื่อมต่ออาคารและสถานีรถไฟฟ้า 

การศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย  

กองบริหารธรุกิจและ

สินทรัพย ์

ฝ่ายธุรกิจและบริหาร

สินทรัพย ์
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

014 พนักงานบริหารงานทั่วไป

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาอื่นที่ 

    เกีย่วข้อง     

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี      

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงาน / โครงการ มาตรฐานและคู่มือด้านความ  

   ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน           

2. สํารวจตรวจสอบ ประเมินผล รวบรวมสถิติ จัดทํารายงานด้านความ 

   ปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อหน่วยงาน 

   ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

สํานักงานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพ 

แวดล้อมในการทํางาน 

015 พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 

 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และ/หรือ สามารถเรียนรู้

และใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ๆ ได้ 

3. มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานได้เร็วและสามารถจัดลําดับของงาน 

การทํางานเป็นทีม มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมี 

   มนุษยสัมพันธ์ดี 

 

 

รับผิดชอบในการตรวจสอบ การจัดเกบ็รายได้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

จากสัมปทานและธุรกิจรายจ่าย การบริหารจัดการงบประมาณและเงินกู้

ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา คําสั่ง 

นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับปฏิบัติงานดังกล่าว  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกัน 

หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

แผนกตรวจสอบรายได้

และการบริหาร

งบประมาณ 

กองตรวจสอบบัญชีและ

การเงิน 

สํานักตรวจสอบ 

 

016 พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 

 

2 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน 

2. มีความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชี การเงิน และสารสนเทศทางการบัญชี 

3. มีความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานได้เร็วและสามารถจัดลําดับของงาน 

การทํางานเป็นทีม มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมี 

    มนุษยสัมพันธ์ดี  

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็จรปูได้ดี และ / หรือ สามารถ

เรียนรู้และใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ๆ  ได้ 

6. สามารถรกัษาความลับได้ดี มีความซื่อตรง 

 

ปฏิบัติงานการสอบทาน วเิคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การจัดเก็บรายได้ และสิทธิประโยชนต์่างๆ จากสัมปทานและธุรกิจ

รายจ่าย การบริหารจัดการงบประมาณและเงินกู้ให้ถูกต้อง และเป็นไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา คําสั่ง นโยบาย และมติ

คณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปฏิบัติงาน

ดังกล่าว  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

กองตรวจสอบบัญชีและ

การเงิน 

สํานักตรวจสอบ 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

017 เศรษฐกร ระดับ 5 

 

3 1. วุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการเงิน (ต้องมีคะแนน

เฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตร ีจากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อย

กว่า 2.50 หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75) 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสํานักงาน MS Office และโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ เช่น SPSS, Minitab, Eviews เป็นต้น 

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

1. ออกแบบการศึกษาวิจยั กําหนดขอบเขตการศึกษา รวบรวมข้อมูล 

ประมวลและวิเคราะห์ผลเพื่อนําเสนอผลการศึกษา รวมทั้งนําเสนอ

ข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์สําหรับ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน

การคมนาคมขนส่งทางราง 

2. จัดทําแผนดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ ด้านการวิจัยและบริหารองค์  

   ความรู้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการคมนาคมขนส่งทางราง 

3. จัดทํา TOR จัดจ้างที่ปรึกษา และขออนุมัติ TOR พร้อมงบประมาณ  

   รวมทั้งควบคุมดําเนินงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม TOR ที่กําหนด 

4. ศึกษาวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ในความ  

   รับผิดชอบของ รฟม. 

5. นําเสนอรปูแบบและผลการวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสม 

6. จัดทํา ข้อมูล / รายละเอียดโครงการ เพื่อใช้ประกอบการนําเสนอ 

7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กองวิชาการ  

ฝ่ายวิชาการ 

 

018 พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 

ระดับ 4 

 

1 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานพิมพ์และงานคํานวณ 

งานนําเสนอ ได้เป็นอย่างดี 

3. มีความรูภ้าษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจ

ภาษาอังกฤษได้ 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ  

    มีความกระตือรือร้น มีความอดทนในการทํางาน ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

1. วิเคราะห์ วางแผน เพื่อจัดทํางบประมาณประจําปี และจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

2. บริหารและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. งานรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

กระทรวงคมนาคม สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร 

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงบประมาณ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 

หน่วยงานภายใน   รฟม. สํานักงานคณะกรรมการกํากับนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

4. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ และประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

แผนกงบประมาณ 

กองงบประมาณและเงินกู้ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

019 พนักงานบัญชี ระดับ 4        

 

2 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

3. สามารถเขียน อ่าน เข้าใจภาษาอังกฤษ และแปลอังกฤษเป็นไทย และไทย

เป็นอังกฤษได้ 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ 

   ละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนในการทํางาน สามารถ 

   ทํางานได้ในภาวะกดดัน เนื่องจากงานที่ทํามีกําหนดเวลา และปฏิบัติงานได้  

   อย่างรวดเร็ว 
 

1. จัดทํางบการเงินเป็นรายเดือนรายไตรมาสและรายปี 

2. จัดทําสรุปผลประกอบการแสดงสถานะการเงินเป็นรายเดือน 

3. จัดทํารายงานวิเคราะห์งบการเงินเป็นรายไตรมาส 

4. จัดทํารายละเอียดประกอบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส  และรายปี 

5. บันทึกรายการเจ้าหนี้ พรอ้มจัดทํารายละเอียดเจ้าหนี้รายตัว และบันทึก

รายการค่าเสื่อมราคา 

6. จัดทําหนังสือยืนยันยอดและรายการจัดส่งให้หน่วยงานภายในและ

ภายนอกองคก์ร 

7. จัดทําและบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสด รายได้ค่าสัมปทาน รายได้ค่าเช่า

แผงค้าและรายได้ค่าเช่าพื้นที่และเช่าอสังหาริมทรัพย ์

8. คํานวณและบันทึกเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย และจัดทํารายละเอียดดอกเบี้ยค้างจ่าย การแปลงค่า

เจ้าหนี้ต่างประเทศ 

9. บันทึกรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่ายและใบสําคัญจ่ายในส่วนของ

ที่ดิน รายละเอียดบัญชีที่ดินรายแปลงและสรุปรายเดือน 

10. บันทึกใบสําคัญจ่ายเงินสด และบันทึกการหักล้างลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

11. ตรวจสอบหนังสือการขอคืนเงินประกันสัญญารายตัว จัดทํารายละเอียด

เงินประกันสัญญารับรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรอง รายละเอียดค่า

จัดกรรมสิทธิท์ี่ดินค้างจ่าย 

12. บันทึกรายการตามใบสําคัญจ่าย (ทัว่ไป) การรับเงิน การจ่ายคา่

สวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จา่ย ค้างจ่าย เงินจ่ายล่วงหน้า วัสดุสํานักงาน

คงเหลือ จัดทํารายละเอียดค่าจ้างค้างจ่ายและเงินสมทบค้างจ่าย จัดทํา

รายละเอียดเงินจ่ายล่วงหน้า 

 

แผนกบัญชี กองบัญชี 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

020 พนักงานการเงิน ระดับ 4 4 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ / บัญชี / การเงิน และเศรษฐศาสตร์ 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

3. สามารถเขียน อ่าน เข้าใจภาษาอังกฤษ และแปลอังกฤษเป็นไทย และไทย

เป็นอังกฤษได้ 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ 

   ละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนในการทํางาน สามาร 

   ทํางานได้ในภาวะกดดัน เนื่องจากงานที่ทํามีกําหนดเวลา และปฏิบัติงานได้ 

   อย่างรวดเร็ว 

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและจัดทําใบสําคัญจ่ายในเรือ่งที่เกี่ยวกับ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย

ต่างๆ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่า

โทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์ และอื่นๆ เช่น การคืนเงิน

ประกันสัญญา คืนเงินประกันผลงาน จ่ายคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ย การ

นําเงินส่งคืนคลัง (กรณีเหลือจ่าย / ได้รับเงินคืน) 

2. การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินได้ต่างๆ และรายการหักที่เกี่ยวกับการจ่าย

เงินเดือน และค่าจ้าง 

3. ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือการศกึษาของบุตร และเงินสวัสดิการ

ต่างๆ 

4. การจ่ายเงินยมืทดรอง และหักล้างเงินยืมทดรอง 

5. รวบรวมข้อมูลความต้องการกู้เงินและจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอขอ

อนุมัติการกู้เงินและลงนามในสัญญาเงินกู้เพื่อให้สามารถเบิกเงินกู้สําหรับ

ค่าใช้จ่ายโครงการได้ 

7. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานภาระหนี้ใหแ้ก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สํานัก

งบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

8. ประมาณค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน เพื่อประกอบคําขอตั้งงบประมาณ 

(ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน) ในแต่ละ

ปีงบประมาณ 

9. จัดทํารายงานภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ เสนอกระทรวงการคลังและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

แผนกตรวจจ่าย 1, 2 และ 

แผนกเงินกู้  

กองบัญชี /

กองงบประมาณและเงินกู้ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

021 วิศวกร ระดับ 4 

 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 

 

1. รับผิดชอบงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการให้เป็นไป

ตามที่กําหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. 

2. จัดทําระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

รฟม. คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม รฟม. และคณะทํางานควบคุม 

กํากับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ รว่มกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วยงานอื่นๆ 

  เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

แผนกติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กองสิ่งแวดล้อม  

ฝ่ายวิชาการ 

022 วิศวกร ระดับ 4 

 

6 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. มีความรูภ้าษาอังกฤษดี 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการ กํากับดูแลการดําเนินงานของที่ปรึกษา

และผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานออกแบบ งานข้อกําหนดและมาตรฐานการ

ออกแบบ งานจัดหา ผลิต ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าเครื่องกลและ

ส่วนงานที่เกีย่วข้อง ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสุนการปฏิบัติงานของ

ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและ

เครื่องกล 

023 วิศวกร ระดับ 4 

 

14 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาไฟฟ้า 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. มีความรูภ้าษาอังกฤษดี 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการ กํากับดูแลการดําเนินงานของที่ปรึกษา

และผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานออกแบบ งานข้อกําหนดและมาตรฐานการ

ออกแบบ งานจัดหา ผลิต ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าเครื่องกลและ

ส่วนงานที่เกีย่วข้อง ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสุนการปฏิบัติงานของ

ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและ

เครื่องกล 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

024 วิศวกร ระดับ 4 

 

12 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.) 

3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 

4. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้แก่ Word, Excel, 

PowerPoint เป็นอย่างดี และหากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม 

AutoCAD / MS Project / Primavera จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

1. กํากับดูแล/ตรวจสอบการออกแบบและเอกสารประกวดราคาโครงการ

รถไฟฟ้าของ รฟม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและข้อกําหนดของ รฟม. 

2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การกํากับดูแล การดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

3. ตรวจสอบ กํากับดูแลการดําเนินงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุม

โครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ให้เป็นไปตามสัญญา

และแผนงาน 

4. ตรวจสอบความปลอดภยัของการก่อสร้าง สําหรับโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 

025 วิศวกร ระดับ 5 

 

8 1. จบการศกึษาวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

และจบการศึกษาวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ต้องมี

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75) 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมโยธา 

3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. มทีักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้แก่ Word, Excel, 

PowerPoint เป็นอย่างดี และหากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม 

AutoCAD / MS Project / Primavera จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1. กํากับดูแล/ตรวจสอบการออกแบบและเอกสารประกวดราคาโครงการ 

   รถไฟฟ้าของ รฟม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ให้เป็นไปตาม 

   มาตรฐานและข้อกําหนดของ รฟม. 

2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องใน 

    การกํากับดูแล การดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

3. ตรวจสอบ กํากับดูแลการดําเนินงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุม 

    โครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ให้เป็นไป  

    ตามสัญญาและแผนงาน 

4. ตรวจสอบความปลอดภัยของการก่อสร้าง สําหรบัโครงการรถไฟฟ้า 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 

026 วิศวกร ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. มีความรู้และมีทักษะด้านการดําเนนิงานสาธารณูปโภค 

4. สามารถใช้งานด้วยอุปกรณ์สํานักงานได้เป็นอย่างดี 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี การประสานงานที่ดี พร้อมสําหรับการปฏบิัติงานติดต่อ 

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก  

6. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทํางานล่วงเวลาได้ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบรหิารจัดการ บํารุงรักษาอาคารสํานักงานและ

พื้นที่รับผิดชอบตามที่กําหนดและได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและ

ดําเนินการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และระบบอุปกรณ์ 

เครื่องมือที่เกีย่วข้องของอาคารสํานักงาน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

ในกิจกรรมต่างๆ ให้สําเรจ็ตามเป้าหมายขององค์กร ปฏิบัติงานหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

แผนกบริหารอาคาร

สํานักงาน  

กองสถานที่และ

ยานพาหนะ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

027 วิศวกร ระดับ 4 2 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร หรือ 

โทรคมนาคม 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มคีวามละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน 

สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 

1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล การปฏิบัติงานของ

พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายใน

รถไฟฟ้า โดยทําการตรวจสอบในช่วงเช้าและช่วงบ่ายในแต่ละวนัอย่าง

น้อย 1 ครั้ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามสัญญาหรือมาตรฐานสากล 

และปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

2. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล และควบคุมการ

ซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ 

3. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล และควบคุมการ  

    ซ่อมบํารุงระบบสื่อสาร ระบบ SCADA ระบบเครือข่ายข้อมูล 

 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

028 วิศวกร ระดับ 4  3 1 .วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มคีวามละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน 

สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล การปฏิบัติงานของ

พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายใน

รถไฟฟ้า โดยทําการตรวจสอบในช่วงเช้าและช่วงบ่ายในแต่ละวนัอย่าง

น้อย 1 ครั้ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามสัญญาหรือมาตรฐานสากล 

และปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

2. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล และควบคุมการ

ซ่อมบํารุงอาคารและลานจอดรถ 

3. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล และควบคุมซ่อม

บํารุงระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน และระบบปรับอากาศ 

 

 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

029 วิศวกร ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ 

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ       

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มคีวามละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน 

สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบจํานวนผู้โดยสารภายในห้อง

จัดเก็บรายได้ เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ววางแผนการจัดทําตารางเดิน

รถไฟฟ้าให้เหมาะสมกับจํานวนผู้โดยสารเข้าใช้ในระบบและแนวโน้มการ

ใช้ระบบในอนาคต และปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

030 วิศวกร ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาโยธา 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มคีวามละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน 

สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

รับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแลและควบคุมการบํารุงรักษา

วิศวกรรมโครงสร้างสถานีรถไฟฟ้าและทางวิ่งรถไฟฟ้า อาคารที่จอด

รถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการให้บริการระบบ

รถไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจและ

วัตถุประสงค์ของ รฟม. 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

031 วิศวกร ระดับ 4 6 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาไฟฟ้ากําลัง 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มคีวามละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน 

สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

1. รับผิดชอบศึกษามาตรฐานการให้บริการ วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ 

การวัด และวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏบิัติและผลการปฏิบัติงาน การ

ควบคุมภายใน รวบรวม ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการเดินรถ และการ

แก้ไขปัญหา การจัดทํารายงานผลการปฏบิัติงาน 

2. รับผิดชอบตรวจสอบ กํากับดูแล ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าให้เป็นไปตาม

กําหนดเวลาและมาตรฐานความปลอดภัย สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกแก่ผู้โดยสาร 

โดยทํางานเป็น 3 กะ ตลอด 24 ชั่วโมง 

3. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล และควบคุมการ

ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า 

4. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล และควบคุมการ   

    ซ่อมบํารุงระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสํารอง 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

032 วิศวกร ระดับ 4 4 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมโยธา 

3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้แก่ Word, Excel, 

PowerPoint ได้เป็นอย่างดี 

6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD โปรแกรมวิเคราะห์โครงสรา้ง 

เช่น SAP2000 หรือ STAAD Pro เป็นต้น หรือโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ เช่น 

FLAC หรือ Plaxis เป็นต้น 

 

 

 

1. งานวางแผนและงานออกแบบด้านวิศวกรรมโยธาของโครงการรถไฟฟ้า  

   และโครงการอื่น ๆ ของ รฟม. 

2. งานประมาณราคา งานจัดทําข้อกําหนดขอบเขตของงาน และงาน 

   ข้อกําหนดและมาตรฐานการออกแบบ 

3. งานอนุญาตการก่อสรา้งในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า 

4. งานคัดเลือก บริหารจัดการ และกํากับดูแล/ตรวจสอบการดําเนินงานของ 

   ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง 

กองวิศวกรรมโยธา 

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและ

สถาปัตยกรรม 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

033 สถาปนิก ระดับ 4 2 1. วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา

สถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิก 

3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์สําหรับทํางานด้านสถาปัตยกรรม 

 

1. ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานการออกแบบและควบคุมงาน  

   สถาปัตยกรรมของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. 

2. กํากับดูแลงานออกแบบงานก่อสร้างของงานสถาปัตยกรรมของบรษิัทที่  

   ปรึกษารวมทั้งผู้รับเหมาโครงการ 
3. ดําเนินการออกแบบและควบคุมงาน ตามภารกิจหน้าที่ที่ รฟม. มอบหมาย 

กองสถาปัตยกรรม 

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและ

สถาปัตยกรรม 

034 สถาปนิก ระดับ 5 2 1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาสถาปัตยกรรม

หลัก) และจบวุฒิปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาที่เกี่ยวข้องกับ

สถาปัตยกรรม (ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จาก

สถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน

ไม่น้อยกว่า 2.75) 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา

สถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิก 

3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์สําหรับทํางานด้านสถาปัตยกรรม 

 

1. ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานการออกแบบและควบคุมงาน  

   สถาปัตยกรรมของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. 

2. กํากับดูแลงานออกแบบงานก่อสร้างของงานสถาปัตยกรรมของบริษัทที่  

   ปรึกษารวมทั้งผู้รับเหมาโครงการ 
3. ดําเนินการออกแบบและควบคุมงาน ตามภารกิจหน้าที่ที่ รฟม. มอบหมาย 

กองสถาปัตยกรรม 

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและ

สถาปัตยกรรม 

035 พนักงานทรพัยากรบุคคล 

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์การ  

การบริหารองค์การ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office ได้ดี 

3. มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 

รับผิดชอบการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากําลัง งานสรรหา คดัเลือก  

งานทะเบียนประวัติ งานเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากร งานจัดทําคําบรรยาย

ลักษณะงาน งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานบริหารผลตอบแทน  

งานจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงาน งานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงาน

อื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

แผนกบริหารงาน

ทรัพยากรบุคล 

กองทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

036 พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 
 

2 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านการจัดการ บัญช ีเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธรุกิจ 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 

 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง 

การประกวดราคานานาชาติ การบริหารสัญญา การตรวจรับ เกบ็รักษา

ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิวฒันาการ 

คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย 

ค่าบริการ อะไหล่ การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนด

มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบและวิธี

ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ฝึกอบรม

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัสดุ ให้คําปรึกษา

แนะนําและเป็นวิทยากรตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกีย่วกบังานใน

หน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นต้น 

 

กองบริหารพัสดุ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

037 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

ระดับ 4 

5 1. เพศชาย 

2. วุฒิปริญญาตรี (ไม่จํากดัสาขา) 

3. มีสภาพร่างกายอยูใ่นเกณฑ์ที่กําหนด (ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 เซนติเมตร มี

น้ําหนักไม่เกิน 70 กิโลกรมั และมีรอบอกไม่น้อยกวา่ 77 เซนติเมตร) 

4. มีสุขภาพรา่ยกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว ไม่เป็นโรคเรื้อรัง

ร้ายแรง 

5. มีใจรักงานบริการและสามารถทํางานเป็นกะได้ 

1. รกัษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

เขตระบบรถไฟฟ้าทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

2. ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสํารวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า เช่น บริเวณทางขึ้น – ลงสถานี

รถไฟฟ้า พื้นที่ที่เป็นจุดอับ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่สามารถจับภาพได้) 

พื้นที่ชั้นร้านค้า 

4. ตรวจสอบความเรยีบร้อยบริเวณพื้นที่ชั้นออกบัตรโดยสาร ชั้นชานชาลา 

และพื้นที่โดยรอบตัวสถานีรถไฟฟ้า 

5.  รายงานสภาพเหตุการณ์โดยทั่วไปทางวิทยุสื่อสารกับศูนย์วิทยพุสุธา 

6.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ รฟม.  

จัดจ้างรักษาความปลอดภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า 

7. รายงานสภาพเหตุการณป์ระจําวัน 

กองรักษาความปลอดภัย 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

และกู้ภัย 
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รหัส

ประจํา

ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

จํานวนที่

รับสมัคร 

(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

038 พนักงานกู้ภยั ระดับ 4 4 1. เพศชาย  

2. วุฒิปริญญาตรี (ไม่จํากดัสาขา) 

3. มีสภาพร่างกายอยูใ่นเกณฑ์ที่กําหนด (ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 เซนติเมตร มี

น้ําหนักไม่เกิน 70 กิโลกรมั และมีรอบอกไม่น้อยกวา่ 77 เซนติเมตร) 

4. มีความรู้เกี่ยวข้องในด้านการดับเพลิง การกู้ภยั การบรรเทาสาธารณภัย 

ระบบสาธารณูปโภคในระบบรถไฟฟ้า หรือด้านใดด้านหนึ่งดังที่กล่าวมา  

5. มีสุขภาพรา่งกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว ไม่เป็นโรคเรื้อรังร้ายแรง 

6. สามารถทํางานเป็นกะได้ มีใจรัก และชอบงานด้านการดับเพลิง การกูภ้ัย 

และงานบรรเทาสาธารณภัย 
7. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้บังคับบัญชา หัวหน้าชุดปฏิบัติการ   

   กู้ภัย และพนักงานกู้ภัยในชุดปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติการกู้ภัย การระงับ  

   หรือการแก้ไขเหตุฉุกเฉินในเขตระบบรถไฟฟ้า 

2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับ 

   สถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3. ร่วมฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาจัดฝึกอบรม และฝึก

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

4. พัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานกู้ภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด

ความสามารถรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
5. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

กองกู้ภัย 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

และกู้ภัย 

039 นิติกร ระดับ 4 12 1. วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ 

ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนและการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

040 พนักงานบริหารระบบ

คอมพิวเตอร ์ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วศิวกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย 

    - การออกแบบ วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

    - การติดตั้ง ดูแลระบบปฏิบัติการ Windows Server, Linux, VMware 

ให้กับเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย 

    - การติดตั้งดูแลระบบจัดเก็บข้อมูล (External Storage)  

    - การติดตั้งดูแลระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล WAN, LAN และ SAN 

    - การติดตั้งดูแลระบบ Domain Controller, DNS Server, Mail Server, Backup 
3. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีน้ําใจพร้อมให้บริการ 

ดําเนินการศกึษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดสรร ดูแล ติดตั้งและบํารุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูล 

เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

แผนกปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 




