
 
 
 
 

ประกาศการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
เรื่อง การรับสมัครงาน 

----------------------------------------- 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงครับสมัครบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในสังกัดตาง ๆ จํานวน 29 อัตรา  

โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี ้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับ คุณวุฒิการศกึษา สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร หนาที่รับผิดชอบแตละตําแหนง จํานวนที่รับสมัคร ใหเปนไปตาม

รายละเอียดแนบทายประกาศ 
 
2. คุณสมบัติสําหรับผูสมัคร 
 2.1 ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม และตามขอบังคับ รฟม. วาดวยพนักงาน พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบทายประกาศฯ) 
 2.2 อายุ ระดับคุณวุฒิ ประสบการณทํางาน และใบประกอบวิชาชีพของแตละตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในรายละเอียดแนบทายประกาศ

รับสมัครเทานั้น หากไมตรงตามที่กําหนดถือวาขาดคุณสมบัต ิ
 2.3 ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET (ตองเปนแบบสวนบุคคล 

(Personal) เทานั้น) ผานเกณฑตามที่ รฟม. กําหนด (อยางใดอยางหนึ่ง) ในวันท่ียื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน ดังนี ้
 - TOEIC 495 คะแนน (คะแนนเต็ม 990) หรือ 
- TOEFL 60 คะแนน (คะแนนเต็ม 120) หรือ 
- IELTS 4.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 9) หรือ 
- CU-TEP 60 คะแนน (คะแนนเต็ม 120) หรือ 
- TU-GET 500 คะแนน (คะแนนเต็ม 1000) 

  ผลคะแนนการทดสอบภาษ าอั งกฤษ จะต อ งมี อ ายุ ไม เกิ น  2 ป นั บ ถึ งวันที่ เป ด รับ สมั ค ร (วัน ท่ี  17  ตุ ล าคม  2565 )  
โดยตองเปนแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น ทั้งนี้  หากไดรับคัดเลือกและ รฟม. ไมสามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
ผูสมัครจะตองทดสอบใหม และนําผลคะแนนตามเกณฑมายื่นในระยะเวลาที่ รฟม. กําหนด 

 2.4 สําหรบัตําแหนงที่ระบุวาตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด (รหัสประจําตําแหนงท่ี 001 – 006) ผูสมัครตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่แสดงวาอยูระหวางการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน กรณีผูสมัคร 
ที่อยูในระหวางการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะตองยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกอนไดรับการสอบสัมภาษณ หากไมสามารถจัดหามาได จะไมมีสิทธิ์เขารับ 
การสอบสัมภาษณและใหถือวาสละสิทธิ์ กรณีท่ียังไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อนุโลมใหใชใบเสร็จที่ระบุวันรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแทนได 

 2.5 ผูสมัครที่เปนเพศชายตองผานการเกณฑทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงวาไมตองเขารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) 
 2.6 สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเรจ็รูปพ้ืนฐานได 

  2.7 สามารถปฏิบัติงานเปนกะ และไปปฏิบัติงานตางจังหวัดได 
 2.8 ผูสมัครทีส่อบคัดเลือกได หากตรวจสอบพบภายหลังวาเปนผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 2.1 - 2.5 รฟม. จะใหออกจากงานทันท ี
 2.9 ผูสมัครที่นําเอกสารปลอมมายื่น หรือเปนเอกสารที่มิใชทางราชการออกให หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือไมเปนไปตาม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และตามขอบังคับ รฟม. วาดวยพนักงาน พ.ศ. 2559 
เพ่ือประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะใหออกจากงานทันที เนื่องจากเปนผูที่ขาดคุณสมบัติตามที่ รฟม. กําหนด และจะพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ผูสมัครสอบไมสามารถเรียกรองสทิธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

  
3. เอกสารประกอบการสมัคร  
 ผูสมัครตองแนบเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน โดยไฟลรูปถายจะตองเปนไฟลนามสกุล .jpg เทานั้น ขนาดไมเกิน 

1 เมกะไบต (MB) และไฟลเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ จะตองเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น โดยแตละไฟลขนาดไมเกิน 1 เมกะไบต (MB) และผูสมัครตอง 
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับใหครบถวน ดังมีรายละเอียด ดังนี ้

ที่ เอกสารประกอบการสมัคร 

1 รูปถายสี หนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน  
ไฟลรูปถายจะตองเปนไฟลนามสกุล .jpg เทานั้น ขนาดไมเกิน 1 เมกะไบต (MB) 

2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตนเอง 
รฟม. ไมมีความประสงคจะเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว (ศาสนา เชื้อชาติและหมูโลหิต) ที่ปรากฏอยูบนสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนเพื่อวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ หากเจาของขอมูลสวนบุคคลไดมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใหแก รฟม. ขอใหปกปดขอมูล
ดังกลาว หากมิไดปกปดขอมูลถือวาอนุญาตให รฟม. ดําเนินการปกปดขอมูลเหลานั้นแทน และถือวาเอกสารท่ีมีการปกปดขอมูลดังกลาว 
มีผลสมบูรณและบังคับใชไดตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก รฟม. ไมสามารถปกปดขอมูลไดเนื่องจากขอจํากัดทางเทคนิคบางประการ 
รฟม. จะเก็บรวบรวมและใชขอมูลดังกลาวเพ่ือเปนสวนหนึ่งของเอกสารยืนยนัตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลเทานั้น 

/ที่ ... 



- 2 - 
 

ที่ เอกสารประกอบการสมัคร 

3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือใบระเบียน หรือใบรับรองการศึกษา ทีร่ะบุชื่อคณุวุฒิ/สาขาวิชา และวันที่สําเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ 
- กรณีสมัครตําแหนงที่รับวุฒิปริญญาโท (รหัสตําแหนงท่ี 001 และ 007) ผูสมัครตองแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
วุฒิปริญญาตรีดวย 
- ตองสําเร็จการศึกษาภายในวันที่เปดรับสมัคร (วันที่ 17 ตุลาคม 2565)  

4 สําเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET ที่มีผลคะแนนตามที่ รฟม. กําหนด  
หมายเหตุ 
- ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษตองเปนแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 
- ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันท่ีเปดรบัสมัคร (วันท่ี 17 ตุลาคม 2565)   

5 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับตําแหนงท่ีระบุวาตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
(รหัสประจําตําแหนงท่ี 001 – 006) 
หมายเหตุ 
ผูสมัครตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่แสดงวาอยูระหวางการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในวันท่ียื่นใบสมัคร 
ทางระบบรับสมัครออนไลน กรณีผูสมัครท่ีอยูในระหวางการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะตองยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกอนไดรับ 
การสอบสัมภาษณ หากไมสามารถจัดหามาไดจะไมมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและใหถือวาสละสิทธิ์ กรณีท่ียังไมไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ อนุโลมใหใชใบเสร็จที่ระบุวันรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแทนได 

6 สําเนาหนังสือรับรองประสบการณทํางาน 
สําหรับตําแหนงท่ีระบุวาตองการผูมีประสบการณ (รหัสประจําตําแหนงที่ 003) โดยหลักฐานการรับรองประสบการณ ตองทําเปนหนังสือ 
โดยผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองของหนวยงานนั้นลงนามรับรอง และระบุรายละเอียด เชน  
- ตําแหนงหนาที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ความสามารถและผลงาน  
- ความประพฤติ  
- วัน เดือน ปท่ีเริ่มเขาทํางาน จนถึงวนัที่ออกจากงาน และสาเหตุที่ออกจากงาน เปนตน  
ผูสมัครตองมีหนังสือรับรองประสบการณทํางาน โดยประสบการณท่ีมีตองตรงหรือใกลเคียงกับหนาที่รับผิดชอบในตําแหนงที่สมัคร หลังจาก
จบการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษาที่ รฟม. กําหนด โดยนับระยะเวลาที่ผูนั้นไดปฏิบัติงานภายหลังจากสําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่รับสมัคร 
ซึ่งตองมีระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานในแตละหนวยงานติดตอกันไมนอยกวา 1 ป 

 
4. การรับสมัครและประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก 
 4.1 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถสมัครผานทางใบสมัครออนไลนทางเว็บไซตเทานั้น ตั้งแตวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2565  

ตามขั้นตอน ดังนี ้
  (1) เขาเว็บไซต www.mrta.co.th ขาวประชาสัมพันธ หัวขอประกาศรบัสมัครงาน ไปที ่สมัครงานออนไลน 
  (2) ใหผูสมัครอานประกาศและคําแนะนําสําหรับผูสมัครโดยละเอียดกอนกรอกใบสมัคร 
  (3) ผูสมัคร 1 ทาน สามารถสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เทานั้น (โปรดตรวจสอบตําแหนง คุณสมบัติที่จะสมัครกอนตัดสินใจเลือก

และยืนยันการสมัคร เพราะเมื่อยืนยันการสมัครแลวไมสามารถเปลี่ยนตําแหนงได) 
  (4) กรอกขอมูลและแนบเอกสารใหถูกตอง ครบถวนตามที่แบบฟอรมกําหนด และตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันเพ่ือสงใบสมัคร 

เนื่องจากเมื่อยืนยนัการสงใบสมัครแลว รฟม. ขอสงวนสทิธิ์ไมอนุญาตใหแกไขโดยเด็ดขาดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  (5) รฟม. จะประกาศรายชื่อผูผานการตรวจสอบคณุสมบัตเิบื้องตนในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
  (6) ผูสมัครท่ีมีรายชื่อเปนผูผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนตามขอ (5) ชําระเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ ตั้งแตวันที่  

31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 22.00 น. ทางเวบ็ไซต www.mrta.co.th ขาวประชาสัมพันธ หัวขอประกาศรบัสมัครงาน ไปที ่พิมพแบบฟอรม
การชําระเงิน 

   ผูสมัครสามารถชําระเงินผานทางระบบแอปพลิเคชันไดทุกธนาคาร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว โดยสามารถชําระเงิน
ตามคิวอารโคดท่ีระบบกําหนดในใบชําระเงินตามระยะเวลาที่กําหนดชําระเงิน ตองชําระภายใน 30 นาที (หากไมสามารถชําระเงินไดทันตามกําหนด ผูสมัคร
สามารถเขาระบบเพ่ือชําระเงินไดตลอดเวลาที่อยูในชวงการรับสมัคร) และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐาน 

  (7) คาธรรมเนียมการสอบ 270 บาท คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการ Internet 30 บาท รวมเปนเงิน 300 บาท ภายหลังจาก
ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว ผูสมัครจะขอเปลี่ยนแปลงตําแหนงในภายหลังหรือจะขอคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบมิได (คาธรรมเนียมทั้งสองสวน
จะไมจายคืนให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

  (8) รฟม. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ทางเวบ็ไซต www.mrta.co.th 
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4.2 เงื่อนไขการสมัครสอบ 
(1) ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
(2) ผูสมัครตองรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง กรณีกรอกขอมูลเปนเท็จและไมถูกตอง

หรือใชเอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให รฟม. จะถือวาการสอบคัดเลือกในครั้งนี้เปนโมฆะ และจะดาํเนินการยกเลิกการจางโดยทันที และ
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ ผูสมัครไมสามารถเรยีกรองสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.3 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลวจะถือวาการสมัครสอบมีผลสมบูรณ 

5. การคดัเลือก
5.1 การสอบขอเขียน (วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนยสอบธรรมศาสตร รังสิต) ประกอบดวย

- สอบวิชาความรูความสามารถทั่วไป
- สอบวิชาเฉพาะตําแหนง

 ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบขอเขียน และในการทําขอสอบ รฟม. อนุญาตใหผูสมัครใชดินสอ 2B 
และปากกาในการทําขอสอบเทานั้น โดย รฟม. จะไมจัดหาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการสอบในทุกกรณ ี

5.2 การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 
 รฟม. จะดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายในตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกูภัย ประกอบดวย 

วัดสวนสูง/รอบอก ทดสอบตาบอดสี การดันพ้ืน การลุก-นั่ง (Sit-up) การวิ่ง และการทดสอบสุขภาพจิต โดยผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 
ตองผานการสอบขอเขียนและคุณสมบัติผูสมัครตามหลกัเกณฑที่ รฟม. กําหนด 

5.3  การสอบสัมภาษณ 
 ผูที่มีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณจะตองผานการสอบขอเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (ในตําแหนงที่กําหนด) 

และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี รฟม. กําหนด จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ โดย รฟม. จะดําเนินการภายหลังจากการประกาศผลการสอบตามขอ 5.1 และ 5.2 แลว 
ทั้งนี้ รฟม. สงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ กรณีที่ตรวจพบวาขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีผูสมัครแจงและไดลงลายมือชื่อรับรองไวแลว 
ไมตรงตามประกาศรับสมัคร รฟม. จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแตตน 

6. เกณฑการตัดสิน
6.1 ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณตองไดคะแนนจากการสอบวิชาความรูความสามารถทั่วไปไมต่ํากวารอยละ 50 และไดคะแนนจากการสอบ

วิชาเฉพาะตําแหนงไมต่ํากวารอยละ 60 สําหรบัผูสมัครในตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกูภัยจะตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายดวย 
6.2 ในการสอบสัมภาษณคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาใหคะแนนตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบสอบสัมภาษณของ รฟม. 

โดยผูเขาสอบสัมภาษณจะตองไดคะแนนจากการสอบสัมภาษณรวมเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะถือวาเปนผูที่สอบผานเกณฑการคัดเลือกตามที่ รฟม. กําหนด 
6.3 กรณีที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกมีความเห็นรวมกันวาผูเขาสอบสัมภาษณคนใดไมเหมาะสมกับตําแหนงท่ี รฟม. ประกาศรับสมัคร 

คณะกรรมการสอบคัดเลอืกอาจพิจารณาไมใหเปนผูสอบผานการคัดเลือกในตําแหนงนั้น 

7. การกําหนดระดับตําแหนงและเงินเดือน
ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานในตําแหนงและอัตราคาจางตามคุณวุฒิท่ีคัดเลือกได โดย รฟม. ขอสงวนสิทธิ์

ในการพิจารณาระดับตําแหนง อัตราคาจาง โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ และเงื่อนไขในการประกาศรับสมัคร ใหสอดคลองกับขอบังคับ และระเบียบของ รฟม. ที่เกี่ยวของ
มาใชในการพิจารณา โดย รฟม. จะนําประสบการณทํางานในสายงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่สมัครมาพิจารณาในการกําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุ 
เฉพาะตําแหนงท่ี รฟม. กําหนดวาตองมีประสบการณทํางานในสายงานท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงที่สมัครตามเงื่อนไขการรับสมัครในแนบทายประกาศนี้เทานั้น 
(การนําประสบการณมาพิจารณาเพ่ิมคาตอบแทนจะพิจารณาจากหนังสือรับรอง/ใบผานงาน โดยนับระยะเวลาท่ีผูนั้นไดปฏิบัติงานภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 
ตามคุณวุฒิท่ีรับสมัคร ซึ่งตองมีระยะเวลาที่ไดปฏิบัตงิานในแตละหนวยงานติดตอกันไมนอยกวา 1 ป) 

8. รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมเทานั้น เพื่อเขาสูกระบวนการคัดเลือกโดยวิธีสอบขอเขียน
และหรือสอบสัมภาษณ ตามท่ีเห็นสมควร และใหถือเปนขอยุติ โดยผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก รฟม. ไมได 

9. ผูไดรับการคัดเลือกตองมารายงานตัวตามระยะเวลาและสถานท่ีที่ รฟม. กําหนด ผูที่ไมมารายงานตัวโดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะถือวาสละสิทธิ์
ในการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานของ รฟม. 

10. ผูมารายงานตัวถือวาเปนผูรับเงือ่นไขการปฏิบัติงานตามที่ รฟม. กําหนด

หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามขอมูลการรับสมัครเพิ่มเติมไดที่ แผนกวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ฝายทรัพยากรบุคคล โทร 02 716 4000 ตอ 1210 1219 1252 1256 1283 (วันจันทร – วันศกุร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.)  

ประกาศ ณ วันที่      ตุลาคม พ.ศ. 2565 

(นายสุทัศน  สิขเรศ) 
ผูอํานวยการฝายทรพัยากรบุคคล 
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รายละเอียดคุณสมบัติของตําแหนงในการรับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงาน 
แนบทายประกาศการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ลงวันที่  ตุลาคม พ.ศ. 2565 

รหัส
ประจํา

ตําแหนง 
ตําแหนง 

จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานสังกัด 

001 วิศวกร ระดับ 5 
(โยธา/ขนสง) 

1 1. วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมขนสง สาขาโครงสราง สาขาบริหารงานกอสราง

2. อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่เปดรับสมัคร)
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาโยธา

ปฏิบัติงานดานวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห 
วางแผนโครงการรถไฟฟ า และงานดานวิศวกรรมจราจรและขนสง 
งานศึกษาวิเคราะหและประมาณการจํานวนผูโดยสารโครงการรถไฟฟา 
งานศึกษาคาดการณปริมาณความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในการเชื่อมตอ
การเดินทางของระบบรถไฟฟากับรูปแบบการเดินทางอื่น งานอื่นท่ีเก่ียวของ
และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 

002 วิศวกร ระดับ 4 
(โยธา) 

1 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
2. อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่เปดรับสมัคร)
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาโยธา

ปฏิบัติงานดานวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห 
วิจัย คนควา วางแผน และวางโครงการทางดานวิศวกรรม ควบคุมโครงการ
และบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เปนตน งานอื่นที่เกี่ยวของและปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

ฝายบริหารงานกอสราง 2 

003 วิศวกร ระดับ 4 
(ไฟฟาสื่อสาร/คอมพิวเตอร) 

1 1. วุฒิ ป ริญ ญ าตรี  วิศ วกรรมศ าสต รบั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ศ วก รรม ไฟ ฟ า
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

2. อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่เปดรับสมัคร)
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาไฟฟาสื่อสาร

(ยกเวนสาขาคอมพิวเตอร)
5. มีประสบการณทํางานในสายงานที่เก่ียวของดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

หรือดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ระยะเวลา 1 - 2 ป  หลังจากจบวุฒิ
ปริญญาตาม 1. (นับถึงวันที่เปดรบัสมัคร)

รับผิดชอบงานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแลและควบคุม 
การบํารุงรักษางานระบบไฟฟา เครื่องกล ภายในอาคารจอดรถและ 
สิ่ งปลูกสรางอื่น  ๆ  ตามแนวสายทางให เปนไปตามมาตรฐานสากล 
เพ่ือสนับสนุนการใหบริการระบบรถไฟฟ ามีความปลอดภัยอย างมี
ประสิทธิภ าพ  สอดคล อ งกั บภ ารกิ จและวัต ถุ ป ระสงค ของ รฟม . 
งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

ฝายปฏิบัติการ 
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รหัส
ประจํา

ตําแหนง 
ตําแหนง 

จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานสังกัด 

004 วิศวกร ระดับ 4  
(เคร่ืองกล) 
 

2 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
2. อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่เปดรับสมัคร) 
3. ตองมผีลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาเครื่องกล 
 

ปฏิ บั ติ งานด านการบริหาร วางแผน ติ ดตาม ตรวจสอบ กํ ากั บดู แล  
การใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน และควบคุมการบํารุงรักษาระบบไฟฟา
และเครื่องกล รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในสถานีรถไฟฟา  
ทางว่ิง และสิ่งปลูกสรางตามแนวสายทางรถไฟฟาของผูรับสัมปทานโครงการ
รถไฟฟาฯ ใหเปนไปตามสัญญาหรือมาตรฐานสากล งานอื่นท่ีเกี่ยวของและ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ
หรือไดรับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการใหบริการระบบรถไฟฟาเปนไปอยาง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 

ฝายปฏิบัติการ  
 

005 วิศวกร ระดับ 4 
(ระบบราง/ไฟฟา/  
เครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส/
โทรคมนาคม) 

1 1. วุฒิปริญญาตรี  
(1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบราง สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

(2) ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

2. อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่เปดรับสมัคร) 
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาไฟฟากําลัง 

สาขาไฟฟาสื่อสาร สาขาเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

ปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการฝกอบรม สํารวจความตองการ  
การขออนุมัติ ประเมินผลของหลักสูตรการฝกอบรม ดูแลประสานงาน
หลักสูตร ประสานงานวิทยากรการจัดเตรียมสถานท่ี ดูแลความพรอม
อุปกรณ การจัดการฝกอบรม เก็บรวบรวมสถิติการฝกอบรม จัดทํารายงาน
การบริหารงานฝกอบรบ การดําเนินการสนับสนุนงานฝกอบรม งานอื่นท่ีเก่ียวของ
และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

ฝายปฏิบัติการ  
 

006 วิศวกร ระดับ 4 
(ไฟฟากําลัง) 
 

2 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
2. อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่เปดรับสมัคร) 
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาไฟฟากําลัง 
5. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม AutoCAD  

1. ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินงานของ 
ที่ปรึกษาและผู รับจางเกี ่ยวกับงานออกแบบ งานขอกําหนด งานจัดหา 
ผลิต ติดตั้ง และทดสอบงานดานวิศวกรรมระบบรถไฟฟาใหเปนไปตาม
สัญญาหรือมาตรฐานสากล 
2. ปฏิบัติงานดานวางแผน งานออกแบบ งานขอกําหนดและมาตรฐาน 
ดานวิศวกรรมระบบรถไฟฟา การใหบริการและความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟา  
3. งานอื่นที่เก่ียวของและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

ฝายระบบรถไฟฟา 
(1 อัตรา) 
 
ฝายวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม 
(1 อัตรา) 
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รหัส
ประจํา

ตําแหนง 
ตําแหนง 

จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานสังกัด 

007 พนักงานวิเคราะหนโยบาย
และแผน ระดับ 5 

3 1. วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
รั ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

2. มีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ (นับถึงวันท่ีเปดรับสมัคร) 
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 
 

ปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร งานพัฒนาเกณฑชี้วัด 
การดําเนินงาน งานจัดทําแผนปฏิบัติการขององคกร งานจัดทําแผน 
ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ งานสืบคนขอมูล ติดตามขอมูล รวบรวม
ขอมูล และวิเคราะหขอมูลเบื้องตน งานจัดเก็บขอมูลในระบบ งานจัดทําเอกสาร
การประชุม รายงานการประชุม และอํานวยการประชุม งานอื่นที่เก่ียวของ
และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

ฝายนโยบายและ
ยุทธศาสตร 

008 พนักงานบริหารความเสี่ยง 
ระดับ 4 

1 1. วุฒปิริญญาตร ีบริหารธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นที่มีการเรียนเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management) 

2. มีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันท่ีเปดรับสมัคร) 
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 

ปฏ ิบ ัต ิงานด านการวิ เคราะห  ประเมิน บริหารจัดการและปรับปรุง 
การบริหารความเสี่ยง งานจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง งานจัดทํา
เอกสารการประชุม  รายงานการประชุ ม  และ อํานวยการประชุ ม  
งานอ่ืนท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

ฝายนโยบายและ
ยุทธศาสตร 

009 พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 2 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร 
คณิตศาสตร สถิติ สถิติประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร ขนสง โลจิสติกส 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. มีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันท่ีเปดรับสมัคร) 
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 
 

1. ปฏิบัติงานดานการศึกษาความเหมาะสม การจัดใหมีและบริหารจัดการ
ธุรกิจรวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับผูใชบริการรถไฟฟา  
งานการตลาด งานบริห ารจัดการทรัพยสิน  งานธุรกิ จ บัตรโดยสาร  
งานกําหนดและเรียกเก็บคาตอบแทน คาบริการและคาธรรมเนียมในการใช
ทรัพยสินและสิทธิประโยชนตาง ๆ งานประสานงานกับผูรับสัมปทาน
เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ งานกํากับดูแลและตรวจสอบรายไดจาก
ผูรับสัมปทานใหเปนไปตามสัญญา งานกํากับดูแลการดําเนินงานของผูรับ
สัมปทานใหเปนไปตามสัญญา ในสวนท่ีนอกเหนือจากสวนที่เกี่ยวของกับ 
การเดินรถและบํารุงรกัษา งานบริการผูโดยสาร  
2. ปฏิบัติงานดานการตลาด งานสื่อสารการตลาด งานลูกคาสัมพันธ  
งานวิเคราะหและจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟา 
ประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด ศึกษาความเหมาะสมการจัดใหมีและ
บริหารจัดการธุรกิจรวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับ
ผูใชบริการรถไฟฟาและพัฒนาการใหบริการ 
3. งานอื่นที่เก่ียวของและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของหรอืไดรับมอบหมาย 
 

ฝายธุรกิจบัตรโดยสาร  
(1 อัตรา) 
 
ฝายพัฒนาธุรกิจ 
(1 อัตรา) 
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รหัส
ประจํา

ตําแหนง 
ตําแหนง 

จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานสังกัด 

010 นิติกร ระดับ 4 9 1. วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑติ 
2. อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่เปดรับสมัคร) 
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 
 

1. ปฏิบัติงานดานกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดทํารางสัญญา 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกร เชน สัญญาจางที่ปรึกษา สัญญา
กอสราง สัญญาสัมปทาน สัญญาจัดซื้อจัดจาง สัญญาใหสิทธิหรือใช
ประโยชนในทรัพยสินขององคกร เปนตน การบริหารสัญญา การกํากับดูแล 
การปฏิบัติตามสัญญา การใหคําปรึกษา คําแนะนํา การใหความเห็นและ
วินิจฉัยปญหาขอสัญญาและขอกฎหมาย การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ
ติดตามการดําเนินงานดานสัญญา  
2. ปฏิบัติงานดานกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานเก่ียวกับการจัดทํารางกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ตรวจพิจารณารางสัญญา และจัดทําคําสั่งท่ี
เก่ียวกับการดําเนินงานขององคกร การพัฒนาและการบังคับใชกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานขององคกร การใหคําปรึกษา คําแนะนํา การให
ความเห็น และการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายโดยคํานึงถึงความถูกตองตาม
หลักนิติศาสตรและสอดคลองกับประโยชนขององคกร การรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห และติดตามการดําเนินงานดานกฎหมาย  
3. ปฏิบัติงานดานกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานเก่ียวกับงานคดี จัดทําสรุป
ขอเท็จจริงและเอกสารในงานคดี ติดตอประสานงานกับศาลและสวนงาน
ภายนอก ติดตามใหมีการปฏิบัติตามคําพิพากษา  
4. ปฏิบัติงานดานกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพ่ือกิจการ
ขนสงมวลชน พ.ศ. 2540 เปนตน 
5. งานอื่นที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

สํานักกฎหมาย (2 อัตรา) 
 
สํานักนิตกิรรม (3 อัตรา) 
 
ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน  
(4 อัตรา) 

011 พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 1 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ขนสง โลจิสติกส การจัดการ 
การเงิน เศรษฐศาสตร สถิติ  สถิติประยุกต  คณิตศาสตร เทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. อายุไมเกิน 30 ปบรบิูรณ (นับถึงวันทีเ่ปดรบัสมัคร) 
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 
 

ปฏิบัติงานดานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวกับการจัดหาพัสดุครุภัณฑ 
จัดซื้อ จัดจาง จางซอม และบํารุงรักษาครุภัณฑ เบิกจาย เก็บรักษาครุภัณฑ 
เปนตน งานอ่ืนที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ฝายจัดซื้อและบริการ 

 



 

 

-5-

รหัส
ประจํา

ตําแหนง 
ตําแหนง 

จํานวนที่
รับสมัคร 
(อัตรา) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานสังกัด 

012 พนักงานบริหารงานท่ัวไป 
ระดับ 4 

2 1. วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
ครุศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) 
หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่เปดรับสมัคร) 
3. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 
 

ปฏิบัติงานดานบริหารงานท่ัวไป ซึ่งมีลักษณะงานท่ีเก่ียวกับการใหบริการ 
งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม งานบริหารเอกสาร สนับสนุนงานบริหาร 
รับผิดชอบและอํานวยความสะดวกแกผูบริหารดานการบริหารงานทั่วไป 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1 อัตรา) 
 
ฝายจัดซื้อและบริการ 
(1 อัตรา) 
 

013 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ระดับ 4 

2 1. วุฒปิริญญาตร ีทุกสาขาวิชา 
2. เพศชาย 
3. อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่เปดรับสมัคร) 
4. มีสวนสูงไมต่ํากวา 165 เซนติ เมตร และมีน้ํ าหนักสัมพันธกับสวนสูง 

มีรอบอกไมนอยกวา 77 เซนติเมตร 
5. สามารถทํางานเปนกะได มีใจรัก และชอบงานดานการรักษาความปลอดภัย 
6. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีโรคประจําตัว และโรคเร้ือรังรายแรง 
7. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 
 

ปฏิบั ติ งานด านการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอยและ 
ความเปนระเบียบเรยีบรอยในเขตระบบรถไฟฟาทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
ออกตรวจพื้นที่ท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสํารวจความเปนระเบียบเรียบรอย
ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตระบบรถไฟฟา เชน บริเวณทางขึ้น-ลงสถานี
รถไฟฟา พื้นที่ท่ีเปนจุดอับ (กลองโทรทัศนวงจรปดไมสามารถจับภาพได) 
พื้นที่ชั้นรานคา ตรวจสอบความเรียบรอยบริเวณพื้นท่ีชั้นออกบัตรโดยสาร 
ชั้นชานชาลา และพื้นท่ีโดยรอบตัวสถานีรถไฟฟา รายงานสภาพเหตุการณ
โดยทั่วไปทางวิทยุสื่อสารกับศูนยวิทยุพสุธา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ รฟม. จัดจางรักษาความปลอดภัย 
ในเขตระบบรถไฟฟา รายงานสภาพเหตุการณประจําวัน งานอื่นที่เกี่ยวของ
และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

ฝายรักษาความปลอดภัย
และกูภัย 

014 พนักงานกูภัย ระดับ 4 1 1. วุฒปิริญญาตร ีทุกสาขาวิชา  
2. เพศชาย 
3. อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่เปดรับสมัคร) 
4. มีสวนสูงไมต่ํากวา 165 เซนติ เมตร และมีน้ํ าหนักสัมพันธกับสวนสูง 

มีรอบอกไมนอยกวา 77 เซนติเมตร 
5. สามารถขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
6. สามารถทํางานเปนกะได มีใจรัก และชอบงานดานการดับเพลิง การกูภัย 

การกูชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีโรคประจําตัว และโรคเร้ือรังรายแรง 
8. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใชเกณฑคะแนนตามท่ี รฟม. กําหนด 

ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ สนับสนุนผูบังคับบัญชา หัวหนาชุดปฏิบัติการกูภัย 
และพนักงานกูภัยในชุดปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติการกูภัย การระงับ หรือ
การแกไขเหตุฉุกเฉินในเขตระบบไฟฟา ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ 
เพ่ือเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน รวมฝกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บัติ  รวมฝกซอมสถานการณ สมมติต าง ๆ ที่ ผู บั งคับ บัญชา 
จัดฝกอบรม และฝกรวมกับหนวยงานภายนอก พัฒนาความรูและทักษะของ
พนักงานกูภัยอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีขีดความสามารถรับสถานการณตาง ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้น กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามความปลอดภัยในเขตระบบ
ไฟฟาและพ้ืนที่ใกลเคียงเขตระบบไฟฟาเพื่อปองกันการติดตอลุกลามของ
เหตุฉุก เฉิน งานอื่นที่ เกี่ ยวของและปฏิ บัติงานรวมกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

ฝายรักษาความปลอดภัย
และกูภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดเกษียณอายุผู้ทํางานในองค์การของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือ

กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดต้ังกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ
แต่ไม่รวมถึงองค์การหรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสงเคราะห์หรือส่งเสริมการใด ๆ ที่มิใช่
ธุรกิจ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที่ ๑๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แต่งต้ังผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้น
จากตําแหน่ง 

การจ้างผู้บริหาร ให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลใช้
บังคับ 

ในการทําสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ลงนามใน
สัญญาจ้าง และให้การจ้างตามสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

สัญญาจ้างตามวรรคห้า อย่างน้อยต้องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง 
เงื่อนไขการทํางาน การพ้นจากตําแหน่ง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการทํางานและ
ค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืนของผู้บริหาร 

การกําหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืน รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างผู้บริหารให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาจ้างเพราะเห็นว่าผู้บริหารเดิมมีผลการทํางานดีมีประสิทธิภาพและการจ้าง
ผู้บริหารเดิมจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่รัฐวิสาหกิจ ให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งต้ังเป็น
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นได้โดยไม่ต้องดําเนินกระบวนการสรรหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และ
วรรคสาม แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

 
มาตรา ๘ เบญจ๒๕  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามที่กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจ

นั้น ๆ แล้ว ผู้บริหารพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ตรี 
(๔) ขาดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน

สมควร 
(๕) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง 
(๖) ถูกเลิกสัญญาจ้าง 
 
มาตรา ๙  พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้เต็มเวลา 

                                                 
๒๕ มาตรา ๘ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔)๒๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕)๒๗ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 
(๕/๑)๒๘ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕/๒)๒๙ ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๖)๓๐ ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการ

การเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น 

(๗)๓๑ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๘)๓๒ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานชาวต่างประเทศซึ่งรัฐวิสาหกิจมีความ

จําเป็นต้องจ้างตามลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 
ความใน (๓) มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา

รัฐวิสาหกิจ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๐๓๓  พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษา

รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกช่ืออย่างอื่นใน
รัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๑๓๔  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามที่กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 

แล้ว พนักงานพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
                                                 

๒๖ มาตรา ๙ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๗ มาตรา ๙ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๘ มาตรา ๙ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๙ มาตรา ๙ (๕/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๐ มาตรา ๙ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓๑ มาตรา ๙ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๒ มาตรา ๙ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๓ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๔ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 










