






รายละเอียดคุณสมบตัิของตําแหน่งในการรับสมัครบุคคลเข้าปฏบิัติงาน 
แนบท้ายประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 

 
รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

001 เลขานุการ ระดับ 5 2 1. วุฒิปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือ

บริหารธุรกิจ  (ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จาก

สถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน 

    ไม่น้อยกว่า 2.75) 

2. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานการประชุม งานวิชาการ  

งานบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 

002 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 5                             

8 1. วุฒิปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกิจ บรหิารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์ 

(ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา    

ของรัฐไม่นอ้ยกวา่ 2.50 หรอืสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกวา่ 2.75) 

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทํางานได้ 

เป็นอย่างดี 

4. มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการชนิดต่างๆ เช่น จดหมาย  

บันทึก รายงานการประชมุ เป็นต้น 

5. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

ประสานงาน 

6. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและทํางานในสภาวะกดดัน 

ปฏิบัติงานในภาพรวมของฝ่ายกลยุทธ ์ได้แก่ 

1. งานจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร 

2. งานศึกษารูปแบบการลงทุนระบบรถไฟฟ้าและให้บริการเดินรถ 

3. งานจัดทําแผนการจัดตั้งหนว่ยธุรกิจและ/หรือบริษัทในเครือ 

4. งานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 

5. งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม 

6. งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ 

7. งานสืบค้นข้อมูล ติดตามข้อมูล รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น 

8. งานจัดเก็บข้อมูลในระบบ 

9. งานเขียนหนังสือราชการชนิดต่างๆ 

10. งานจัดทําเอกสารการประชุมรายงานการประชุม และอํานวยการ

ประชุม 

11. งานประสานงานกบัส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

ฝ่ายกลยุทธ ์



 -2-
รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

003 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 5 

2 1. วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ / บริหารรัฐกิจ / เศรษฐศาสตร์ / 

วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีการเรยีนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

องค์กร (Enterprise Risk Management) 

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานได้เป็นอย่างดี 

4. มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการชนิดต่างๆ เช่น จดหมาย    

บันทึก รายงานการประชมุ เป็นต้น 

5. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม 

6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 

1. รับผิดชอบงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และงานบริหารความเสี่ยง

ในภาพรวมขององค์กร 

2. พัฒนา ปรับปรุง และจัดทําแผนงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

งานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

3. จัดให้มีการให้ความรู้ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและงานบริหาร

ความเสี่ยงแก่ส่วนงานต่างๆ 

4. ประสาน สนับสนุน และให้คําปรึกษาแก่ส่วนงานต่างๆ 

5. ดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  งานการประชุม  การจัดทําแผน 

    ปฏิบัติการ การรายงานผลการดําเนินงาน เป็นต้น 

แผนกบริหารความเสี่ยง 

กองบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

ฝ่ายกลยุทธ ์

004 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ บรหิารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์   

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานได้เป็นอย่างดี 

4. มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการชนิดต่างๆ เช่น จดหมาย    

บันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น 

5. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม 

6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 

1. รับผิดชอบงานเอกสาร งานเลขานุการ งานด้านข้อมูลและแผนงาน 

2. งานสืบค้นข้อมูล ติดตามข้อมูล รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น 

3. งานจัดเก็บข้อมูลในระบบ 

4. งานเขียนหนังสือราชการชนิดต่างๆ 

5. งานจัดทําเอกสารการประชุมรายงานการประชุม และอํานวยการประชุม 

6. งานประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

7.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

กองบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

ฝ่ายกลยุทธ ์

005 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 5 

    3 วุฒิปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ภาษาและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์  

      

 

รับผิดชอบงานการจัดประชุมคณะกรรมการ รฟม. และงานด้านเลขานุการ

ของคณะกรรมการ รฟม. โดยจัดทําและรวบรวมระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุม และความก้าวหน้าการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ 

รฟม. การจัดทํา Presentation และนําข้อมูลทั้งหมดลงระบบ IT นอกจากนี้

ยังต้องประสานงานนัดหมายคณะกรรมการ รฟม. ในการเชิญร่วมงานพิธี

ต่างๆ ตลอดจนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการจัดทําข้อมูลและเอกสาร

ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รฟม. ซึ่งมีผลต่อ

การประเมินผลการดําเนินงานของ รฟม. 

แผนกการประชุมและ

เลขานุการ 

กองอํานวยการ 

สํานักผู้วา่การ 



 -3-
รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

006 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์  

    อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ 

2. มีความสามารถในการประสานงาน วางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรม 

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานนอกสถานที่และนอกเวลาทําการได้ 

4. มีทักษะด้านจิตวิทยาชุมชนหรือด้านคอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบ 

1. ดําเนินการวางแผน ออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและผู้ได้รับผลกระทบ 

   จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 

2. จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. ลงพื้นที่ชุมชนสัมพันธ์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า 

4. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

แผนกกจิกรรมเพื่อสังคม 

กองกิจกรรมพิเศษ 

สํานักผู้วา่การ 

007 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์  

    อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ 

2. มีความสามารถในการประสานงาน วางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรม 

3. มีทักษะด้านจิตวิทยาชุมชนหรือด้านคอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบ 

4.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี  

   กล้าแสดงออก 

1. ดําเนินการวางแผน ออกแบบและจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี 

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการภายในองค์กร 

2. ประสานความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ส่วนงานภายในและภายนอกทราบ เพื่อให้ 

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

4. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน 

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

แผนกกิจกรรมองค์กร 

กองกิจกรรมพิเศษ 

สํานักผู้วา่การ 

008 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

     4 1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา        

2. มีความสามารถในการฟัง พูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทํางาน 

    ของ รฟม. ได้เป็นอย่างดี 

4. มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

5. มีจิตวิทยาที่จะใส่ใจต่อการรับฟังปัญหา การบรกิาร และการแก้ไขปัญหา 

    ของผู้ที่ร้องเรียน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

6. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

1. งานรับเรือ่งราวร้องทกุข์จากทางโทรศัพท์ 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 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

009 พนักงานบริหารงานทั่วไป

ระดับ 4 

3 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม      

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี      

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงาน / โครงการ มาตรฐานและคู่มือด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สํารวจตรวจสอบ 

ประเมินผล รวบรวมสถิติ จัดทํารายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย 

สํานักงานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพ 

แวดล้อมในการทํางาน 

010 พนักงานบริหารงานทั่วไป

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี      

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารตามระบบสารบรรณ งานระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย งานการประชุม งานการ

ฝึกอบรมสัมมนา งานกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

สํานักงานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพ 

แวดล้อมในการทํางาน 

011 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

5 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสํารวจ, ภูมิศาสตร์แผนที่, ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

หรือบริหารการจัดการ ทั้งนี้ผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาบริหารการจัดการ ต้องมี  

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาช่างสํารวจ 

2. มีความสามารถด้านแผนที่/สํารวจภูมปิระเทศ หรอืสํารวจเพื่อการก่อสร้าง 

3. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ DOL Survey ได้ดี 

1. ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและ 

การจัดอสังหาริมทรัพย ์

2. ดําเนินการเกีย่วกับการสํารวจอสังหารมิทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและการจัดหา 

    อสังหาริมทรัพย ์

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 

 

 

 

012 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

 

2 1. วุฒิปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาเทคโนโลยีโยธา, บริหารงานก่อสร้าง 

หรือการจัดการงานก่อสรา้ง 

2. มีความสามารถทางด้านก่อสร้าง และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์

3. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี 

1. ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและ 

การจัดอสังหาริมทรัพย ์

2. ดําเนินการเกีย่วกับการสํารวจอสังหารมิทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและการจัดหา 

    อสังหาริมทรัพย ์

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

013 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ  บัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

3. มีความรูภ้าษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียด

รอบคอบ มีความกระตือรอืรน้ มีความอดทนในการทํางาน 

     

1. ดูแลรับผิดชอบการบริหารทั่วไปของกองงบประมาณและเงินกู้ ได้แก่  

   ควบคุมดูแลและจัดการระบบงานสารบรรณ จัดทาํทะเบียนคุมสินทรัพย์  

   จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ฯลฯ 

2. ติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดเตรียม  

    เอกสารและจัดการประชุม 

3. การจัดทํารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

กองงบประมาณและเงินกู้ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

014 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์  

    สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

3. มีความรูภ้าษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียด

รอบคอบ มีความกระตือรอืร้น มีความอดทนในการทํางาน 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบังานธุรการ งานการประชุม งานเลขานุการ  

งานสารบรรณ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง หรอืปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กองการเงิน 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

015 พนักงานบริหารงานทั่วไป

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ  

2. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 0-2 ปี 

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี      

4. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

1. ดูแลรับผิดชอบงานเอกสาร งานประสานงาน บริหารข้อมูล 

2. ติดต่อประสานงานส่วนงานต่างๆ 

3. บริหารการจัดเก็บ ควบคุมเอกสารโครงการ และเอกสารต่างๆ 

4. จัดทําเอกสารประกอบการอนุมัติดําเนินงานโครงการในรูปแบบต่างๆ    

   จัดทํารายงานการประชุมและหนังสือต่างๆ 

กองสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายวิชาการ 

016 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

3. มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานการประชุม งานเลขานุการ  

งานสารบรรณ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน  

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

017 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  

2. มีประสบการณ์ในการจัดทาํแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  0-2 ปี 

3. มีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผน/โครงการ งบประมาณ            

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. มีทักษะในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน         

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

6. มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนปฏิบัติการ งานจัดทําแผนงานโครงการ งบประมาณ ติดตามประเมินผล

การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

แผนกสนับสนุนระบบ

สารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

018 พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ระดับ 4 

 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

2. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 0-2 ปี 

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

5. มีความรูใ้นกระบวนงานเลขานุการ งานสารบรรณ 

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง    

   ภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน สามารถทํางาน 

   เป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรียนรูด้้วยตนเอง 

 

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 

019 พนักงานบริหารงานทั่วไป  

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 

2. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ 0-2 ปี 

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4 สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 

   ภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม  

   สร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน  

   สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบรหิาร วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล  และ

ควบคุมการบํารุงรักษาโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 

สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานี อาคาร และที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการบริการระบบรถไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย 

ให้บริการได้ตามเวลาที่กาํหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจ 

และวัตถุประสงค์ของ รฟม. 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

020 พนักงานบริหารงานทั่วไป  

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ บริหารธรุกิจ สาขาคอมพิวเตอร์  

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ 0-2 ปี 

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

6. สามารถจัดการงานเกี่ยวกบัฐานข้อมลูได้ 

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 

   ภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม  

   สร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน  

   สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 

วางแผน ติดตาม ตรวจสอบกํากับดูแล และควบคุมการให้บริการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชน สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีให้เป็นไปตาม

สัญญาหรือมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

021 พนักงานบริหารงานทั่วไป  

ระดับ 4 

2 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์  

2. ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรอืงานธุรการ 0-2 ปี 

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

รับผิดชอบงานเอกสาร งานเลขานุการ งานการจัดการประชุมงาน

งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ และงานบริหารทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

กองวิศวกรรมโยธา และ

แผนกข้อมูลและบริหาร 

งานเอกสาร 1 

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและ 

สถาปัตยกรรม 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

022 พนักงานบริหารงานทั่วไป  

ระดับ 4 

7 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ และสถิติ 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถทํางานภายใต้ภาวะความกดดันต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

5. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานนอกสํานักงาน และสามารถปฏิบัติงานนอก

เวลาทํางานปกติได้ 

 

 

แผนกวางแผนธุรกิจ 
การจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจของโครงการรถไฟฟ้า งานศึกษาวิจัย งานศึกษา

ระบบขนส่งต่อเนื่องและสิ่งอํานวยความสะดวก งานติดตาม กํากับและ

ควบคุมงานที่ปรึกษา งานคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาข้อมูล  

ทางธุรกิจ งานการตลาด งานสํารวจความพึงพอใจ งานศึกษาวิเคราะห์ และ

เก็บรวบรวมข้อมูล งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

แผนกบริหารธุรกิจ และ แผนกบริหารสินทรัพย ์
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารธุรกิจและสินทรัพย์ งานบริการและ

บริหารที่จอดรถ งานบริหารสัญญา งานเก็บรายได้ ค่าตอบแทน ค่าบริการ 

และค่าธรรมเนียม การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ  

งานจัดทําข้อมูล รายได้รายจ่าย งานกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณภาพ งานกํากับดูแลระบบขนส่งต่อเนื่องและสิ่งอํานวยความสะดวก  

งานศึกษาวิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูล งานอนุญาตให้ใช้ประโยชน์

ชั่วคราว งานเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

แผนกบริหารสัมปทาน 1 
ตรวจสอบ และกํากับดูแลการบริหารสัมปทานกิจการรถไฟฟ้า และ

ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับค่าโดยสารให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทานและ

กฎหมายสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่

เกี่ยวข้อง งานประสานงานสัมปทาน งานบริการผู้ใช้บริการ งานเก็บรักษา

ทรัพย์สินของผู้โดยสาร งานจัดเก็บรายได้สัมปทาน งานศึกษา วิเคราะห์ 

และเก็บรวบรวมข้อมูล งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายธุรกิจและบริหาร

สินทรัพย ์
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

023 พนักงานทรพัยากรบุคคล 

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์การ  

    การบริหารองค์การ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ (บริหารรฐักิจ)  หรือ

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 

รับผิดชอบการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากําลัง งานสรรหา คัดเลือก  

งานทะเบียนประวัติ งานเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากร งานจัดทําคําบรรยาย

ลักษณะงาน งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานบริหารผลตอบแทน  

งานจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงาน งานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

แผนกบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล 

กองทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

024 พนักงานทรพัยากรบุคคล 

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ  

2. มึความรู้ความเข้าใจด้านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในทุกมิติ 

3. มีความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายแรงงาน 

4. สามารถจัดทําโครงการที่เกี่ยวเนื่องในงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ได้

เป็นอย่างดี 

5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 

6. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ งานสร้างความผูกพันองค์กร งานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

แผนกสวัสดิการและ

แรงงานสัมพันธ ์

กองทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

025 พนักงานทรพัยากรบุคคล 

ระดับ 5 

1 1. วุฒิปริญญาโท ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล / การพัฒนาทรพัยากร

บุคคล / การบริหารองค์กร และจิตวิทยาอุตสาหกรรม (ต้องมีคะแนนเฉลี่ย

สะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 

2.50 หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75) 

2. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

3. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ         

การพัฒนาองคก์รและระบบงาน 

1. ดําเนินการระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs และ Competency) 

2. ดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงานทรัพยากรบุคคลของ

องค์กร เช่น ระบบบริหารและพัฒนาสายอาชีพ ระบบการวางแผน       

สืบทอดตําแหน่ง เป็นต้น 

แผนกพัฒนาระบบงาน 

กองพัฒนาบุคลากรและ

ระบบงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

026 พนักงานทรพัยากรบุคคล 

ระดับ 5 

1 1. วุฒิปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน 

บริหารรัฐกิจ จิตวิทยาอุตสาหการ และการบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา

ของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75) 

2. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 

4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop 

1. งานทรัพยากรบุคคล ในส่วนการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house 

Training) และฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 

2. งานเขียนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และออกแบบหลักสูตรพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

3. งานจัดทําสรุปผลตัวชี้วัด (KPIs) และประวัติด้านการพัฒนาบุคลากร 

4. งานจัดทํารายงานสรุปประเมินติดตามผลการฝึกอบอรม และข้อมูลการ   

   ฝึกอบรมระบบสารสนเทศ 

แผนกพัฒนาทรัพยากร

บุคคล  

กองพัฒนาบุคลากรและ

ระบบงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

027 นิติกร ระดับ 5 2 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ 

2. มีประสบการณ์ด้านการให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย 3-5 ปี 

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ 

4. มีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

5. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคณุสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ปฏิบัติงานร่างสัญญาและบริหารโครงการรถไฟฟ้ามหานคร การให้ความเห็น

ในปัญหาข้อกฎหมาย 

กองสัญญา 

ฝ่ายกฎหมาย 

028 นิติกร ระดับ 4 2 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ 

2. มีประสบการณ์ด้านงานนิติการ การจัดทาํร่างกฎหมาย และรา่งสัญญา 0-2 ปี 

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในการปฏบิัติงานได้ 

4. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคณุสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ปฏิบัติงานนิติการ การจัดทํากฎ ระเบียบ คําสั่ง งานร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

การให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย 

   

   

กองนิติการ 

ฝ่ายกฎหมาย 

029 นิติกร ระดับ 4 2 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ 

2. มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย 0-2 ปี 

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ 

4. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคณุสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ปฏิบัติงานคดี วินัยและเรือ่งทางปกครอง การให้ความเห็นในปัญหา         

ข้อกฎหมาย 

กองคดีและวินัย 

ฝ่ายกฎหมาย 

030 นิติกร ระดับ 4 

 

1 วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

 

ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนและการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 



 -11-
รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

031 สถาปนิก ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา

สถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิก 

3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์สําหรับทํางานด้านสถาปัตยกรรม 

 

 

1. ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานการออกแบบและควบคุมงาน  

   สถาปัตยกรรมของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. 

2. กํากับดูแลงานออกแบบงานก่อสร้างของงานสถาปัตยกรรมของบรษิัท      

ที่ปรึกษารวมทั้งผู้รับเหมาโครงการ 
3. ดําเนินการออกแบบและควบคุมงาน ตามภารกิจหน้าที่ที่ รฟม. มอบหมาย 

 

แผนกสถาปัตยกรรม

ภายใน 

กองสถาปัตยกรรม 

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและ

สถาปัตยกรรม 

032 พนักงานประชาสัมพันธ์  

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต  

    และศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน หรอืนิเทศศาสตร์) 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ (การเขียนข่าว/บทความ) 1-2 ปี 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมลูข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่

ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

2. เขียนข่าว บทความ คอลัมน์ สกู๊ปข่าว ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ 

3. ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะในการการปรับปรุง และพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

แผนกกิจการสัมพันธ์และ

สารนิเทศ 

กองประชาสัมพันธ์ 

สํานักผู้ว่าการ 

033 พนักงานประชาสัมพันธ์  

ระดับ 6 

1 1. วุฒิปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต  

    และศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน หรอืนิเทศศาสตร์) 

2. มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ ์3-5 ปี 

3. มีประสบการณ์ด้าน การเขียนข่าว/บทความ สารคดี ทั้งภาษาไทยและ 

   ภาษาอังกฤษ 

4. มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเขียนข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. เขียนข่าว/บทความ สารคดี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่

และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม และผลงานของหน่วยงาน 

2. ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน 

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

แผนกกิจการสัมพันธ์และ

สารนิเทศ 

กองประชาสัมพันธ์ 

สํานักผู้ว่าการ 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานการเงิน / พนักงาน

วิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4   

 

10 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ  บัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

3. มีความรูภ้าษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียด

รอบคอบ มีความกระตือรอืร้น มีความอดทนในการทํางาน 

 

แผนกตรวจจ่าย 1 
     ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและจัดทําใบสําคัญจ่ายในเรื่องที่

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายต่างๆ และค่าจ้างที่ปรึกษา  

แผนกตรวจจ่าย 2 
     ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและจัดทําใบสําคัญจ่ายในเรื่องที่

เกี่ยวกับจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินได้ต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ

การศึกษาของบุตร เงินสวัสดิการ การจ่ายเงินยืมทดรอง และหักล้างเงินยืม

ทดรองต่างๆ 

 
แผนกเงินกู้ 
1. จัดหาแหล่งเงินกู้ต่างประเทศและในประเทศและดําเนินการกู้เงินเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

2. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการชําระคนืภาระหนี้เงินกู้และค่าใช้จ่ายใน

การกู้เงิน 

แผนกงบประมาณ 
1. วิเคราะห์ วางแผน เพื่อจัดทํางบประมาณประจําปี และจัดทําคาํขอตั้ง

งบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
2. บรหิารและควบคมุการเบิกจ่ายงบประมาณ 

แผนกตรวจจ่าย 1  

กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

 

แผนกตรวจจ่าย 2  

กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

 

 

 

แผนกเงินกู้  

กองงบประมาณและเงินกู้ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน    

แผนกงบประมาณ 

กองงบประมาณและเงินกู้ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

035 พนักงานบัญชี / พนักงาน

การเงิน / พนักงานวิเคราะห์

งบประมาณ ระดับ 4 

8 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี  

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี 

3. มีความรูภ้าษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ มีความละเอียด

รอบคอบ มีความกระตือรอืร้น มีความอดทนในการทํางาน 

 

แผนกบัญช ี
1. บันทึกบัญชีและจัดทํางบการเงินเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

2. จัดทําผลประกอบการแสดงสถานะการเงิน รายละเอียดประกอบงบ

การเงิน เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

แผนกภาษี 
     รับผิดชอบงานภาษีอากรของ รฟม. เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้  

ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
แผนกบริหารการเงิน 
1. รับผิดชอบการรับ-จ่ายเงินและจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน 

2. วิเคราะห์ วางแผน และจัดทําข้อมูลเพื่อใช้บริหารทางการเงิน 

 

แผนกงบประมาณ 
1. วิเคราะห์ วางแผน เพื่อจัดทํางบประมาณประจําปี และจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

2. บริหารและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 

แผนกบัญชี 

กองบัญชี 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

แผนกภาษี 

กองการเงิน 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

แผนกบริหารการเงิน 

กองการเงิน 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

แผนกงบประมาณ 

กองงบประมาณและเงินกู้ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

036 วิศวกร ระดับ 4 2 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สารสนเทศ 

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 0-2 ปี 

4. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร  
7. มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม สรา้งสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ                

มีความกระตือรือร้น มีความอดทน สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจที่จะ

เรียนรู้ด้วยตนเอง    

1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล  

และควบคุมการบํารุงรักษาโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกล สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานี อาคาร และที่จอดรถยนต์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการบริการระบบรถไฟฟ้าให้มี

ความปลอดภัย ให้บริการได้ตามเวลาที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ รฟม. 

2. วางแผน ติดตาม ตรวจสอบกํากับดูแล และควบคุมการให้บริการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชน สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีให้เป็นไปตาม

สัญญาหรือมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน       

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

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

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 0-2 ปี 
4.  มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

5.  สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร  
8. มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ 

มีความกระตือรือร้น มีความอดทน สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัคร

ใจที่จะเรียนรูด้้วยตนเอง    

 

1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล  

และควบคุมการบํารุงรักษาโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกล สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานี อาคาร และที่จอดรถยนต์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการบริการระบบรถไฟฟ้าให้มี

ความปลอดภัย ให้บริการได้ตามเวลาที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ รฟม. 

2. วางแผน ติดตาม ตรวจสอบกํากับดูแล และควบคุมการให้บริการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชน สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีให้เป็นไปตาม

สัญญาหรือมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน       

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

038 วิศวกร ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวัสดุและโลหการ 

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 0-2 ปี 

4. สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร  
7. มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ 

มีความกระตือรือร้น มีความอดทน สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสมัครใจ   

ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง    

1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล  

และควบคุมการบํารุงรักษาโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกล สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานี อาคาร และที่จอดรถยนต์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการบริการระบบรถไฟฟ้าให้มี

ความปลอดภัย ให้บริการได้ตามเวลาที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ รฟม. 

2. วางแผน ติดตาม ตรวจสอบกํากับดูแล และควบคุมการให้บริการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชน สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีให้เป็นไปตาม

สัญญาหรือมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน       

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

039 วิศวกร ระดับ 4 

 

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

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล 
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และกํากับดูแลการดําเนินงานของที่ปรึกษา

และผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานออกแบบ งานข้อกําหนด และมาตรฐานการ

ออกแบบ งานจัดหา ผลิต ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

ระบบระบายอากาศ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารและงานที่

เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
ฝ่ายปฏิบัติการ 
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล  

และควบคุมการบํารุงรักษาโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกล สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานี อาคาร และที่จอดรถยนต์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการบริการระบบรถไฟฟ้าให้มี

ความปลอดภัย ให้บริการได้ตามเวลาที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ รฟม. 

2. วางแผน ติดตาม ตรวจสอบกํากับดูแล และควบคุมการให้บริการรถไฟฟ้า 

  ขนส่งมวลชน สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีให้เป็นไปตาม 

  สัญญาหรือมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ / 

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและ

เครื่องกล 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

040 วิศวกร ระดับ 5 

 

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

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี 

4. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 

5. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับหน่วยงานภาครฐั มคีวามกระตือรือร้นที่จะ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูงและทํางาน

ร่วมกับผู้อื่นแบบเป็นทีมได้ 

 

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครือ่งกล 
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และกํากับดูแลการดําเนินงานของที่ปรึกษาและผู้รับ

จ้างเกี่ยวกับงานออกแบบ งานข้อกําหนด งานจัดหา ผลิต ติดตั้งและทดสอบงานด้าน

วิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า  
ฝ่ายปฏิบัติการ 
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบรหิาร วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล  และควบคุม

การบํารุงรักษาโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล สิ่งอํานวยความ

สะดวกในสถานี อาคาร และที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

   เพื่อสนับสนุนการบริการระบบรถไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย ให้บริการได้ตามเวลาที่

กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจ และวตัถุประสงค์ของ รฟม. 

2. วางแผน ติดตาม ตรวจสอบกํากับดูแล และควบคุมการให้บรกิารรถไฟฟ้า 

  ขนส่งมวลชน สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  ภายในสถานีให้เป็นไปตามสัญญาหรือ   

  มาตรฐานสากล และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายปฏิบัติการ / 

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและ

เครื่องกล 

041 วิศวกร ระดับ 4 

 

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

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 

4. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับหน่วยงานภาครฐั มคีวามกระตือรือร้นที่จะ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูงและทํางาน

ร่วมกับผู้อื่นแบบเป็นทีมได้ 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และกํากับดูแลการดําเนินงานของที่ปรึกษา

และผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานออกแบบ งานข้อกําหนด งานจัดหา ผลิต ติดตั้ง

และทดสอบงานด้านวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า  

 

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและ

เครื่องกล 

042 วิศวกร ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมขนส่ง  

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.) ยกเว้นสาขา

ขนส่งไม่จําเป็นต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 0-2 ปี 

4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี 

5. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD / Ms Project / Primavera  

1. ศึกษา/รวบรวมข้อมูลแนวทางการดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ  

2. จัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนการลงทุนโครงการให้สอดคล้องตามแนวทาง   

   การดําเนินงานโครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยมีขั้นตอนการดําเนิน   

   งานที่ถูกต้องเหมาะสม 

3. จัดทําข้อมูล/รายละเอียดโครงการ เพื่อใช้ประกอบการนําเสนอโครงการ 

4. รายงานความก้าวหน้าโครงการในช่วงการนําเสนอโครงการ  

5. ประสานงานส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

แผนกวางแผนโครงการ 

กองวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

043 วิศวกร ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรอื วิศวกรรมขนส่ง   

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ยกเวน้สาขา

ขนส่งไม่จําเป็นต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ 0-2 ปี 

4. มีทักษะในการเขียนงานทัว่ไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี 

6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD / MS Project / Cube 

    / Arc GIS หรือโปรแกรมวิเคราะห์จราจรและระบบขนส่งอื่นๆ  

 

 

1. ศึกษาวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ในความ

รับผิดชอบของ รฟม. 

2. นําเสนอรูปแบบและผลการวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสม 

3. จัดทําข้อมูล / รายละเอียดโครงการ เพื่อใช้ประกอบการนําเสนอโครงการ 

4. ประสานงานส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

 

แผนกวิเคราะห์โครงการ 

กองวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

044 วิศวกร ระดับ 6 

 

1 1. วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา วศิวกรรมขนส่ง (ต้องมีคะแนนเฉลี่ย

สะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 

2.50 หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75) 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ยกเวน้สาขา

ขนส่งไม่จําเป็นต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ 3-5 ปี 

4. มีทักษะในการเขียนงานทัว่ไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสถิติ

ทั่วไป เช่น SPSS, SAS, LIMDEP เป็นต้น 

6. สามารถใช้โปรแกรมทางวศิวกรรมในการพัฒนาแบบจําลองการเดินทาง 

เช่น AutoCAD, Arc View เป็นต้น 

 

 

 

1. ออกแบบการศึกษาวิจัยและกรอบการศึกษาวิจัย รวมทั้งควบคุม 

ตรวจสอบผลการศึกษาวิจัย และบริหารจัดการให้การดําเนินงานเป็นไป

ตามแผนงาน 

2. ดําเนินศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการรถไฟฟ้า และนําเสนอผล

การศึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ รฟม. 

3. จัดทําข้อกําหนดงานวิจัย (Term of Reference) ตามแผนงานด้านการวิจัย 

4. ประสานงานส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

 

แผนกวิจัยและบริหาร 

องค์ความรู้รถไฟฟ้า 

กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

045 วิศวกร ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง   

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ยกเวน้สาขา

ขนส่งไม่จําเป็นต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ 0-2 ปี 

4. มีทักษะในการเขียนงานทัว่ไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี 

6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์จราจรและระบบขนส่งอื่นๆ 

1. พัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานของ รฟม. 

2. เป็นผู้ดูแล และปรับปรุงศูนย์การองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนของ รฟม. 

3. มีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบ

รถไฟฟ้าประจําปีของ รฟม. 

4. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก รฟม. เพื่อจัดทําองค์

ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กร 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

แผนกวิจัยและบริหาร 

องค์ความรู้รถไฟฟ้า 

กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

046 วิศวกร ระดับ 4 

 

3 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

2. มีประสบการณ์ทํางานในสายงานสิ่งแวดล้อม 0-2 ปี 

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี 

4.  มีความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 

 

 

 

1. รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานด้านการ

ดําเนินการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development 

Mechanism : CDM) ของโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของรฟม. 

 2. รับผิดชอบงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการให้  

เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. 

3.  จัดทําระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

รฟม. คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม รฟม. และคณะทํางานฯ/คณะ

กรรมการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ 

รฟม. 

 

 

 

กองสิ่งแวดล้อม  

ฝ่ายวิชาการ 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

047 วิศวกร ระดับ 4 2 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาโยธา 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.)  

3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 0-2 ปี เพื่อปฏิบัติงานและ 

   รองรับงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆที่เพิ่มขึ้น เช่น โครงการรถไฟฟ้า     

   สายสีส้ม, สีม่วงใต้ และสายสีเหลืองเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

1. ควบคุมงานวางแผน ตรวจสอบ ควบคุม บริหารจัดการ และกํากับดูแลหรือ

ดําเนินการออกแบบงานโยธาและโครงสร้างศูนย์ซ่อมบํารุงและอาคาร

ประกอบต่างๆ รวมทั้งอาคารจอดรถ และงานออกแบบงานวิศวกรรมปฐพี 

เทคนิคของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน งานจัดทํามาตรฐาน การออกแบบ

และก่อสร้างงานเอกสารประกวดราคา  งานประมาณราคาก่อสร้าง 

2. ควบคุมงานจัดทําหลักเกณฑ์และการอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบ

รถไฟฟ้า 

3. งานจัดทําหลักเกณฑ์และการอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า 

กองวิศวกรรมโยธา 

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและ 

สถาปัตยกรรม 

048 วิศวกร ระดับ 4 13 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (ก.ว.) 

3. ต้องมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา 1-2 ปี  

   (หลังจบปริญญาตรี) 

4. สามารถพูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

5. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel, 

PowerPoint และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD / MS 

Project / Primavera  

1. กํากับดูแล/ตรวจสอบการออกแบบและเอกสารประกวดราคาโครงการ

รถไฟฟ้าของ รฟม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและข้อกําหนดของ รฟม. 

2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การกํากับดูแล การดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

3. ตรวจสอบ กํากับดูแลการดําเนินงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการ

และผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ให้เป็นไปตามสัญญาและ

แผนงาน 

4. ตรวจสอบความปลอดภยัของการก่อสร้าง สําหรับโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

049 วิศวกร ระดับ 5 17 1. วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ต้องมี  

   คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐ 

   ไม่น้อยกวา่ 2.50 หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกวา่ 2.75) และ     

   จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)  

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) 
3. ต้องมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา 1-2 ปี  

(หลังจบปริญญาโท) 

4. สามารถพูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

5. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel, 

PowerPoint เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD 

/ MS Project / Primavera  

 

1. กํากับดูแล/ตรวจสอบการออกแบบและเอกสารประกวดราคาโครงการ

รถไฟฟ้าของ รฟม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและข้อกําหนดของ รฟม. 

2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การกํากับดูแล การดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

3. ตรวจสอบ กํากับดูแลการดําเนินงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการ

และผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ให้เป็นไปตามสัญญาและ

แผนงาน 

4. ตรวจสอบความปลอดภยัของการก่อสร้าง สําหรับโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 

050 วิศวกร ระดับ 4  1 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาวิศวกรรม

โยธา 

ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

แผนกตรวจสอบทั่วไป 1  

กองตรวจสอบทั่วไป 

สํานักตรวจสอบ 

051 วิศวกร ระดับ 4   1 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 

ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

แผนกตรวจสอบทั่วไป 1  

กองตรวจสอบทั่วไป 

สํานักตรวจสอบ 

052 พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ        

    หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรอืสารสนเทศไม่น้อยกว่า  

30 หน่วยกิต 

2. มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 

3. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ 0-2 ปี 

 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานที่ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

แผนกตรวจสอบทั่วไป 1  

กองตรวจสอบทั่วไป 

สํานักตรวจสอบ 
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คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

053 พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การสัมภาษณ์ การบันทึกข้อมูล การเขียนรายงานและ

การนําเสนอทีด่ี 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัวในการทํางาน

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 

กระบวนการกํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. 

2. ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ รฟม. 

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน

องค์กร และรับผิดชอบงานอื่น  ๆที่ได้รับมอบหมาย 

แผนกตรวจสอบทั่วไป 2  

กองตรวจสอบทั่วไป 

สํานักตรวจสอบ 

054 พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน  

2. มีความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชี การเงิน และสารสนเทศทางการบัญชี 

3. มีความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเฉพาะหน้า ทักษะใน 

การสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบปฏิบัติงานได้เร็ว และ

สามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน การทํางานเป็นทีม รวมทั้งประสานงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปได้ดี และ/หรือ สามารถเรียนรู้และ

ใช้งานระบบสารสนเทศใหม่  ๆได้ 

6. สามารถรักษาความลับได้ดี มีความซื่อตรง 

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 

กระบวนการกํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. 

2. ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน/บัญชีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน

องค์กร และรับผิดชอบงานอื่น  ๆที่ได้รับมอบหมาย 

แผนกตรวจสอบบัญชีและ

การเงิน 

กองตรวจสอบบัญชีและ

การเงิน 

สํานักตรวจสอบ 

055 พนักงานกู้ภยั ระดับ 4 10 1. เพศชาย  

2. วุฒิปริญญาตรี (ไม่จํากัดสาขา) 

3. มีสภาพร่างกายอยูใ่นเกณฑ์ที่กําหนด (ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 เซนติเมตร มีน้ําหนักไม่

เกิน 70 กิโลกรัม และมีรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร) 

4. มีสุขภาพรา่งกายสมบูรณแ์ข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว ไม่เป็นโรคเรื้อรังร้ายแรง 

5. สามารถทํางานเป็นกะได้ มีใจรัก และชอบงานด้านการดับเพลิง การกู้ภยั และงาน

บรรเทาสาธารณภัย 
6. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้บังคับบัญชา หัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภยั และ

พนักงานกู้ภัยในชุดปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติการกู้ภยั การระงับ หรือการแก้ไข

เหตุฉุกเฉินในเขตระบบรถไฟฟ้า 

2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3. ร่วมฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติต่าง ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชาจัดฝึกอบรม และฝึกร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

4. พัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานกู้ภัยอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถ

รับสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 
5. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กองกู้ภัย 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

และกู้ภัย 
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056 พนักงานบริหารระบบ

คอมพิวเตอร ์ระดับ 4 

2 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และ  

การจัดการสารสนเทศ 

2. มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ISO/IEC 2700 

3. มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีทักษะในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ปี 

6. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม และมีความสามารถในการติดต่อ 

สื่อสาร มีใจรักในงานเอกสาร 

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับอ่านและแปลเอกสาร  

ที่เกี่ยวข้องได้

รับผิดชอบการจัดทํามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ติดตาม 

ควบคุม ตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในภาพรวมขององค์กร ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

แผนกมาตรฐานและความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

กองแผนงานและ

มาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

057 พนักงานบริหารระบบ

คอมพิวเตอร ์ระดับ 4 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. มีความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- การออกแบบ วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- การติดตั้ง ดูแลระบบปฏิบัติการ Windows Server, Linux, VMware ให้กับ     

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- การติดตั้งดูแลระบบจัดเก็บข้อมูล (External Storage) 

- การติดตั้งดูแลระบบเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูล WAN, LAN, SAN 

- การติดตั้งระบบ Domain Controller, DNS Server, Mail Server, Backup 

3. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีน้ําใจพร้อมให้บริการ 

4. มีประสบการณ์ในการดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 0-2 ปี

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดสรร ดูแล ติดตั้งและบํารุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อให้ระบบต่างๆ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 

สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

แผนกปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์

กองปฏบิัติการ

คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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058 พนักงานวิเคราะห์ระบบ  

ระดับ 4 

1 1. วุฒิปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,์ วิทยาการคอมพิวเตอร,์          

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วศิวกรรมซอฟต์แวร,์

การจัดการสารสนเทศ 

2. มีประสบการณ์ในตําแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ 1-2 ปี 

3. มีทักษะในการสอบถาม และเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถเขียนเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้เป็นอย่างดี 

5. มีความรู้ด้าน Database และสามารถออกแบบ Database ได้เป็นอย่างดี 

6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

7. มีใจรักในการทํางานเอกสาร 

 

 

 

1. สอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน 

2. วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม และฐานข้อมูล 

3. จัดทําเอกสารการวิเคราะห์ต่างๆ 

 

แผนกสนับสนุนระบบ 

สารสนเทศ 

กองพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

059 พนักงานวิเคราะห์ระบบ  

ระดับ 5 

4 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ระบบ

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์,

การจัดการสารสนเทศ 

2. มีประสบการณ์ในตําแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ 3 ปี 

3. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ Implement ERP ได้ 

4. มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

5. ทํางานในภาวะกดดัน สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ

ทํางานเป็นทีมได้ดี 

6. มคีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

7. มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

8. สามารถออกแบบเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

 

 

 

1. เขียน OOD ของโปรแกรมที่ใช้ภายในองค์กร 

2. เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ใช้

งานภายในองค์กร 

3. จัดทําเอกสารการวิเคราะห์ต่างๆ 

4. สนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านระบบสารสนเทศของผู้ใช้งานภายใน รฟม. 

5. ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

แผนกพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

กองพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รหัส

ประจํา
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบ ปฏบิัติงานสงักัด 

060 โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 

 

1 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านสาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร,์ สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร,์ สาขาสารสนเทศ, สารสนเทศทางคอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, การจัดการสารสนเทศ 

2. มีทักษะในด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วย JAVA, JSP, VB.NET 

3. มีความรู้และความเข้าใจด้าน Database เป็นอย่างดี 

4. มีพื้นฐานความรู้ และเข้าใจคําสั่ง SQL 

5. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

6. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 

 

 

 

 

1. เขียนหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทํางานของ รฟม. 

2. พัฒนาโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ 

3. สนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านระบบสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้งานภายใน  

รฟม. 

แผนกสนับสนุนระบบ

สารสนเทศ 

กองพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

061 โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 

 

1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาสารสนเทศ, สาขา

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์,  

การจัดการสารสนเทศ 

2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

3. มีความสามารถในการจัดทํา และดูแล Website 

4. มีความรู้เรื่องการออกแบบโครงสร้าง Website และ Database 

5. มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการ Content Management 

System 

6. มีความสามารถในการตัดต่อ Media File (Video Clip, Audio Clip) 

7. มีความชํานาญในการใช้ Photoshop, Illustration, Flash, Dream 

Weaver, HTML, CSS, JAVA  Script หรือ Graphic Design Tool      

เป็นอย่างดี 

8. มีความคิดสรา้งสรรค์ ชอบในงานการออกแบบ Graphic

1. ออกแบบรูปแบบของเว็บไซต์ รฟม. 

2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของเว็บไซต์ 

3. ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4. ดูแลให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

แผนกสนับสนุนระบบ

สารสนเทศ 

กองพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 




