ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
----------------------------------------------------------------------ผู้สมัครต้องนําเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดในประกาศ โดยมีเอกสารหลักฐานที่ต้อง
นํามายื่น และขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ดังนี้
เอกสารและหลักฐานตามรายละเอียด ดังนี้
รายการเอกสาร

1. ใบสมัครงานกับ รฟม. พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

จํานวน

1 ชุด

2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา

1 ชุด

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
(ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา และวันที่สําเร็จการศึกษา)
พร้อมสําเนา
5. ใบปริญญาบัตร พร้อมสําเนา

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

6. ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
พร้อมสําเนา
- 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)
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน พร้อมสําเนา
(เฉพาะตําแหน่งที่ระบุว่าต้องการผู้มีประสบการณ์)

2 ชุด

8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด
พร้อมสําเนา
(เฉพาะตํ า แหน่ งสถาปนิ ก และวิ ศ วกร (สาขาที่ ต้ อ งใช้
ใบอนุญาต))

1 ชุด

9. เอกสาร สด.8 หรือ สด.43 พร้อมสําเนา

1 ชุด

1 ชุด

หมายเหตุ

สามารถเข้าไปพิมพ์ได้ที่ www.mrta.co.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
=> ประกาศรับสมัครงาน => พิมพ์ใบสมัคร => หัวข้อพิมพ์ใบสมัคร
โดยใบสมัครต้องมีเลขประจําตัวสอบ
กรณีก ารเปลี ่ย นคํ า นํ า หน้า / ชื ่อ ตัว / ชื่อ สกุล ของตนเองให้แ นบสํ า เนา
เอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้า / ชื่อตัว / ชื่อสกุล
เฉพาะของตนเอง
คุณวุฒิการศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้มีการรับรองไว้แล้ว
และต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันที่เปิดรับสมัคร (ณ วันที่ 29 กันยายน 2563)
1. กรณีได้รับการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ให้แนบระเบียนแสดงผลการศึกษา
และปริญญาบัตร ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรี
2. กรณีได้รับการบรรจุคุณ วุฒิปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แนบระเบียน
แสดงผลการศึกษาและปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ระดับ
ปวส./อนุปริญญา
3. กรณี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาบั ต ร ให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ เมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว และ รฟม. จะ
บรรจุเข้าทํางานจะต้องนําใบปริญญาบัตรฉบับสมบูรณ์มายื่นในภายหลัง
ผลคะแนนการสอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั งกฤษจะต้ อ งเป็ น แบบส่ ว นบุ ค คล
(Personal) เท่านั้น โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษ
จนถึงวันที่เปิดรับสมัคร (ณ วันที่ 29 กันยายน 2563) ทั้งนี้ หากได้รับคัดเลือก
และ รฟม. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนําผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นในระยะเวลาที่ รฟม.
กําหนด
หลักฐานการรับรองประสบการณ์ต้องทําเป็นหนังสือ โดยผู้มีอํานาจออกหนังสือ
รับรองของหน่วยงานนั้นลงนามรับรอง และระบุรายละเอียด เช่น ตําแหน่งหน้าที่
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ, ความสามารถและผลงาน, ความประพฤติ, วัน เดือน ปี
ที่เริ่มเข้าทํางาน จนถึงวันที่ออกจากงาน และสาเหตุที่ออกจากงาน เป็นต้น
- กรณี ออกจากหน่วยงานเดิม ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ ทํางานของ
หน่วยงานนั้น โดยระบุตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
- กรณีปัจจุบันยังทํางานอยู่ ให้ขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้น
โดยระบุตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ยกเว้นวันที่ออกจากงาน
ตํ า แหน่ งที่ ร ะบุ ว่ าต้ อ งการผู้ มี ป ระสบการณ์ ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี ห นั งสื อรั บ รอง
ประสบการณ์ ทํ า งาน โดยประสบการณ์ ที่ มี ต้ อ งตรงหรื อ ใกล้ เคี ย งกั บ หน้ า ที่
รับผิดชอบในตําแหน่งที่สมัคร หลังจากจบการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษาที่ รฟม.
กําหนด โดยนับระยะเวลาที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติงานภายหลังจากสําเร็จการศึกษาตาม
คุณวุฒิที่รับสมัคร ซึ่งต้องมีระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1. กรณีสอบผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อนุโลมให้ใช้
สําเนาใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแทนได้
2. กรณีอยู่ระหว่างการยื่นขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้นําหลักฐานที่แสดง
ว่ าอยู ่ร ะหว่า งการยื ่น ขอใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ มาแสดงและจะต้ องยื่ น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อนได้รับการสัมภาษณ์ หากไม่สามารถจัดหามาได้
จะไม่ มี สิ ท ธิ์ เข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ แ ละให้ ถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ และจะต้ อ งไม่
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในการคัดเลือก กรณีที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
อนุโลมให้ใช้ใบเสร็จที่ระบุวันรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแทนได้
ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้อง
เข้ารับราชการทหาร
/หมายเหตุ ...
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หมายเหตุ 1. ผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องนําเอกสารตามดังกล่าว มายื่นในวันที่ตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่สามารถจัดหามาได้
รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ยกเว้นปริญญาบัตรฉบับสมบูรณ์ สามารถนํามายื่นภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้สมัคร
จะต้องไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิ์ต่าง ๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย
2. เอกสารลําดับที่ 2 – 9 ให้นําเอกสารต้นฉบับมาแสดง พร้อมถ่ายสําเนาลงกระดาษ A4 ตามจํานวนที่ระบุ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ
ให้เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกํากับ
3. ผู้สมัครที่ไม่มายื่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติฯ รฟม. จะถือว่าผู้สมัครผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้
4. ผู้สมัครที่มายื่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติฯ แต่มีเอกสารและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศการรับสมัครฯ รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ใน
การปฏิเสธที่จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้นจาก รฟม. ได้
5. การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น หากปรากฏว่าผู้สมัครรายใดใช้เอกสารในการสมัครงานทุก
ประเภทที่ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถือว่าผู้สมัครผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และให้ถือว่าการสอบ
คัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จาก รฟม. ได้
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติฯ
1. ผู้สมัครรับใบตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับ รฟม. จากเจ้าหน้าที่และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และจัดเตรียม
เอกสารตามรายละเอียดในใบตรวจเอกสารฯ ให้ครบถ้วน
2. นําเอกสารทั้งหมดยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจที่ 1 และเมื่อผ่านการตรวจคุณสมบัติจากจุดตรวจที่ 1 แล้ว ให้นําเอกสารไป ณ จุดตรวจที่ 2
หากตรวจคุณสมบัติจากจุดตรวจที่ 1 แล้วไม่ผ่าน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจคุณสมบัติ ณ จุดตรวจที่ 2 และถือว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครฯ
รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธที่จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้นจาก รฟม. ได้
3. นําเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากจุดตรวจที่ 2 ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจที่ 3 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน เป็นอันเสร็จสิ้น
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติฯ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0 2716 4000 ต่อ 1210 1219 1229 1255 1283
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