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ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อานาจหน้าที่ วิธกี ารดาเนินงาน
และสถานทีต่ ดิ ต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่ได้มีประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและ การจัด
หน่วยงาน อานาจหน้าที่ วิธีการดาเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามนัยมาตรา ๗ (๑) (๒)
และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่ง ข้อมูลข่าวสาร
ลงพิ ม พ์ ในราชกิ จ จานุ เบกษา และได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๖ ง
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นั้น
บัดนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงาน การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยใหม่ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชน
ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของราชการ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาล
ที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกอบกับมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง โครงสร้าง และการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ วิธีการดาเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเรื่องโครงสร้างและการจัด
หน่วยงาน อานาจหน้าที่ วิธีการดาเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
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ข้อ ๒ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่
กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้า เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาให้ทันสมัย
(๓) ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
ข้อ ๓ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีอานาจกระทากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามข้อ ๒ และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) เรียกเก็บค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ
และความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการรถไฟฟ้า
(๔) กาหนดมาตรการเพื่ อความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟ้ า และความปลอดภั ย
และความสงบเรียบร้อยในการโดยสารรถไฟฟ้า ตลอดจนการใช้และรักษารถไฟฟ้า ทรัพย์สิน และการให้บริการ
และความสะดวกแก่การเดินรถไฟฟ้าและการโดยสารรถไฟฟ้า
(๕) กู้หรือยืมเงินภายในและนอกราชอาณาจักร
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อใช้ในการลงทุน
(๗) จัดตั้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดดังกล่าว
จะมีคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นไม่ได้
(๘) ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ภาพประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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(๙) ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(๑๐) ให้สัมปทานกิจการรถไฟฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่เอกชน
(๑๑) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามความจาเป็น
เพื่อประโยชน์แก่การให้บริการกิจการรถไฟฟ้า
(๑๒) กระทาการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ข้อ ๔ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมี โครงสร้างและการจัดหน่วยงานภายใน
ดังต่อไปนี้
๔.๑ สานักผู้ว่าการ ประกอบด้วย
๔.๑.๑ กองอานวยการ
๔.๑.๒ กองสื่อสารองค์กร
๔.๑.๓ กองกิจกรรมเพื่อสังคม
๔.๒ สานักตรวจสอบ ประกอบด้วย
๔.๒.๑ กองตรวจสอบทั่วไป
๔.๒.๒ กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒.๓ กองตรวจสอบบัญชีและการเงิน
๔.๓ สานักธุรกิจบัตรโดยสาร ประกอบด้วย
๔.๓.๑ กองบริหารค่าโดยสาร
๔.๓.๒ กองธุรกิจบัตรโดยสาร
๔.๔ สานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
๔.๕ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๔.๕.๑ กองกลยุทธ์และแผนงาน
๔.๕.๒ กองประเมินผล
๔.๕.๓ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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๔.๖ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ประกอบด้วย
๔.๖.๑ กองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า
๔.๖.๒ กองวิเคราะห์และพัฒนา
๔.๖.๓ กองสิ่งแวดล้อม
๔.๗ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
๔.๗.๑ กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ
๔.๗.๒ กองระบบงานคอมพิวเตอร์
๔.๗.๓ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๔.๘ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย
๔.๘.๑ กองบัญชี
๔.๘.๒ กองตรวจจ่าย
๔.๘.๓ กองการเงินและภาษี
๔.๘.๔ กองงบประมาณ
๔.๘.๕ กองเงินกู้
๔.๙ ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ ประกอบด้วย
๔.๙.๑ กองพัฒนาพื้นที่
๔.๙.๒ กองบริหารโครงการต่อเนื่อง
๔.๑๐ ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย
๔.๑๐.๑ กองวิศวกรรมโยธา
๔.๑๐.๒ กองสถาปัตยกรรม
๔.๑๐.๓ กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
๔.๑๑ ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๑ ประกอบด้วย
๔.๑๑.๑ กองบริหารงานก่อสร้าง ๑
๔.๑๑.๒ กองบริหารงานก่อสร้าง ๒
๔.๑๑.๓ กองบริหารงานก่อสร้าง ๓
๔.๑๑.๔ กองแผนงานและบริหารเอกสาร ๑
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๔.๑๒ ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๒ ประกอบด้วย
๔.๑๒.๑ กองบริหารงานก่อสร้าง ๔
๔.๑๒.๒ กองบริหารงานก่อสร้าง ๕
๔.๑๒.๓ กองบริหารงานก่อสร้าง ๖
๔.๑๒.๔ กองแผนงานและบริหารเอกสาร ๒
๔.๑๓ ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า ประกอบด้วย
๔.๑๓.๑ กองกากับงานโครงการรถไฟฟ้า
๔.๑๓.๒ กองระบบรถไฟฟ้า
๔.๑๔ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย
๔.๑๔.๑ กองวางแผนธุรกิจ
๔.๑๔.๒ กองบริหารสินทรัพย์
๔.๑๔.๓ กองบริหารสัมปทาน
๔.๑๔.๔ กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
๔.๑๔.๕ กองบริหารอาคารจอดรถ
๔.๑๕ ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย
๔.๑๕.๑ กองกากับการเดินรถ
๔.๑๕.๒ กองบารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า
๔.๑๕.๓ กองบารุงรักษาโครงสร้างงานโยธา
๔.๑๖ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย ประกอบด้วย
๔.๑๖.๑ กองรักษาความปลอดภัย ๑
๔.๑๖.๒ กองรักษาความปลอดภัย ๒
๔.๑๖.๓ กองกู้ภัย ๑
๔.๑๖.๔ กองกู้ภัย ๒
๔.๑๖.๕ กองรักษาเขตทาง
๔.๑๖.๖ สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย
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๔.๑๗ ฝ่ายกฎหมาย ประกอบด้วย
๔.๑๗.๑ กองนิติการ
๔.๑๗.๒ กองสัญญา ๑
๔.๑๗.๓ กองสัญญา ๒
๔.๑๗.๔ กองคดีและวินัย
๔.๑๘ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประกอบด้วย
๔.๑๘.๑ กองแผนงานจัดกรรมสิทธิ์
๔.๑๘.๒ กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๑
๔.๑๘.๓ กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๒
๔.๑๘.๔ กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๓
๔.๑๘.๕ กองสารวจและประเมินราคา
๔.๑๙ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ ประกอบด้วย
๔.๑๙.๑ กองจัดหาพัสดุทั่วไป
๔.๑๙.๒ กองจัดหาพัสดุโครงการ
๔.๑๙.๓ กองบริหารสถานที่และยานพาหนะ
๔.๒๐ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
๔.๒๐.๑ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๔.๒๐.๒ กองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน
๔.๒๐.๓ กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน
๔.๒๑ สานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ข้อ ๕ อ านาจและหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานในการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย
มีดังต่อไปนี้
๕.๑ สานักผู้ว่าการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานธุรการ
งานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. งานบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ รฟม. งานประชาสัมพันธ์
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งานห้องสมุด งานข้อมูลข่าวสาร งานจัดกิจกรรมภายในองค์กร งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
งานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑.๑ กองอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ
งานการประชุมและงานเลขานุการคณะกรรมการ รฟม. งานบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ รฟม.
งานห้องสมุด งานบริการข้อมูลข่าวสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑.๒ กองสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกองค์กร งานมวลชนสัมพันธ์ งานข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ งานผลิตสื่อ งานรับและพิจารณา
เรื่องราวร้องทุกข์ งานสารวจความพึงพอใจ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑.๓ กองกิจกรรมเพื่อสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและภารกิจขององค์กร งานกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม งานกิจกรรมร่วมกับผู้รับสัมปทาน งานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกและเอกชนต่ าง ๆ
งานอื่น ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่ว มกับหรือสนับ สนุ นการปฏิ บัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒ ส านั ก ตรวจสอบ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ข้อ มู ล ทางการเงิน การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ วิธีป ฏิ บั ติ งาน มติ ค ณะรัฐมนตรี
ประกาศและคาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กร ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการตรวจสอบแก่ส่วนงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒.๑ กองตรวจสอบทั่ วไป มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานโครงการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน การด าเนิ น การตามสั ญ ญาสั ม ปทาน
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หรือสัญญาว่าจ้าง การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย การบริหารและพัฒนาองค์กร งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
งานกฎหมาย งานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การตรวจสอบ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร การให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแลที่ดี รวมถึงระเบียบปฏิบัติ
และการปฏิบัติงาน ที่ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒.๒ กองตรวจสอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานของระบบงานที่ติดตั้งใช้งานในองค์กร
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน มาตรฐานความเสี่ยงของระบบงานความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลกระทบต่อองค์กรและภัยคุกคามของระบบคอมพิวเตอร์
กับผู้มีส่วนได้เสีย การแสวงหาข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทุกประเภท
รายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ ประเมินผล ติด ตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
จากผลและรายงานการตรวจสอบ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒.๓ กองตรวจสอบบัญชีและการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล
การตรวจสอบงานเกี่ยวกับการงบประมาณและเงินกู้ การจัดการด้านการเงิน การจัดทาบัญชี การดาเนินธุรกิจ
และการบริหารสินทรัพย์ การจัดเก็บรายได้และภาษีอากร การใช้จ่ายงบประมาณ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแลที่ดี รวมถึงระเบียบปฏิบัติและ การปฏิบัติงาน
ที่ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๓ สานักธุรกิจบัตรโดยสาร มีห น้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บัตรโดยสาร กาหนดโครงสร้างและอัตราราคาค่าโดยสาร บริหารจัดการบัตรโดยสาร ดาเนินธุรกิจ
บัตรโดยสาร กาหนดเงื่อนไขการใช้งานบัตรโดยสาร ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กาหนดสิทธิประโยชน์
ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจด้านบัตรโดยสาร งานตรวจสอบรายได้ ค่าโดยสาร ควบคุมการเก็บรายได้ค่าโดยสาร
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จัดแบ่งค่าโดยสาร กากับ ดูแลจัดแบ่งรายได้สาหรับรถไฟฟ้าแต่ละเส้นทางและสาหรับพันธมิตรธุรกิจ
ด้านบัตรโดยสาร การตรวจสอบรายงานรายได้ค่าโดยสารและรายงานทางการเงินและการแบ่งรายได้
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๕.๓.๑ กองบริหารค่าโดยสาร มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการบริหารและตรวจสอบ
รายได้ค่ าโดยสาร และเสนอแนะเพื่ อควบคุ มการเก็ บ รายได้ ค่าโดยสาร ท าหน้ าที่ ศู น ย์กลางจัด แบ่ ง
ค่าโดยสาร กากับ ดูแลการจัดแบ่งรายได้สาหรับรถไฟฟ้าแต่ละเส้นทาง การตรวจสอบรายงานรายได้
ค่าโดยสารและรายงานทางการเงิน และการแบ่ งรายได้ งานอื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ ง และปฏิ บั ติ งานร่วมกั บ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๓.๒ กองธุรกิจบัตรโดยสาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาออกแบบจัดทา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรโดยสาร กาหนดโครงสร้างและอัตราราคาค่าโดยสาร บริหารจัดการบัตรโดยสาร
การออกแบบและจาหน่ายบัตรโดยสาร การดาเนินธุรกิจบัตรโดยสาร การกาหนดเงื่อนไขการใช้งานบัตรโดยสาร
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การกาหนดสิทธิประโยชน์ ความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจด้านบัตรโดยสาร
รวมทั้ งประสานงานและปฏิบั ติงานร่ว มกับหรือสนั บสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
๕.๔ สานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ดาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์
และร้านค้าภายในสถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบ ธุรกิจโฆษณาบริเวณตัวรถ สถานี โครงสร้างรถไฟฟ้าอื่น ๆ
และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณศูนย์ซ่อมบารุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่โดยรอบสถานี
และพื้นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งการสร้าง การขาย การบริการ การบริหารพื้นที่และคู่ค้า ลูกค้า ธุรกิจ
ระบบขนส่งเสริมและธุรกิจที่จอดรถ ธุรกิจการเดินรถ ธุรกิจการจัดหา ผลิต ตัวรถไฟฟ้าและระบบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ธุรกิจ การซ่ อมแซมและบ ารุงรัก ษาระบบรถไฟฟ้ า ธุรกิจ ให้ บ ริการที่ ปรึก ษา ซึ่ งรวมถึ ง
งานทางวิศวกรรม เช่น การออกแบบ การบูรณาการระบบ ทดสอบ การติดตั้งและตรวจรับ ประกวดราคา
ทั้งในด้านงานออกแบบโครงข่ายรถไฟฟ้า งานโครงสร้างโยธา งานระบบรถไฟฟ้า และบริการต่าง ๆ
และดาเนิ น ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ นกิจกรรม การตลาดต่าง ๆ เพื่ อสนั บสนุนธุรกิจดังกล่าว
เตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทในเครือ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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๕.๕ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับงานกาหนดวิสัยทัศน์
งานวางนโยบายและกลยุทธ์องค์กร งานจัดทาแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร
งานบริหารกลยุทธ์ งานประเมินผลการดาเนิน งานรัฐวิสาหกิจ งานติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
และรายงานผลการดาเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินขององค์ กร งานประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ตามสัญญาจ้าง เช่น ผู้ว่าการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นต้น งานบริหารผลการดาเนินงาน
งานสถิติและข้อมูลขององค์กร งานการบริหารความเสี่ยง งานกากับดูแลกิจการที่ดี งานควบคุมภายใน
งานกากับดูแลการปฏิบัติงาน งานควบคุมคุณภาพ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕.๑ กองกลยุทธ์และแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางนโยบาย
กลยุ ท ธ์แ ละเป้ าหมายการด าเนิ น งานในภาพรวมขององค์ก ร งานจัด ท าแผนวิส าหกิ จ แผนกลยุท ธ์
แผนปฏิบัติการขององค์กร งานบริห ารกลยุทธ์ รวมถึงการผลักดันยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ที่สาคัญ เช่น
การเดิน รถโดยการลงทุ น โดยรัฐ การพั ฒ นาอสังหาริมทรัพ ย์บ ริเวณระบบรถไฟฟ้า พระราชบัญ ญั ติ
การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย ฉบั บ ใหม่ ฯลฯ งานจั ด ท าบั น ทึ ก ข้อ ตกลงประเมิ น ผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ งานจัดทาแนวทางการปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
งานกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตามสัญญาจ้าง เช่น ผู้ว่าการ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕.๒ กองประเมิ น ผล มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการรายงานผล
การดาเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินขององค์กร งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารตามสัญญาจ้าง เช่น ผู้ว่าการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นต้น งานการรายงานผล
การด าเนิ น การขององค์ ก ร และงานตรวจประเมิ น องค์ ก รตามระบบประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ
งานบริหารผลการดาเนินงาน งานสถิติและสารสนเทศขององค์กร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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๕.๕.๓ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยง งานกากับดูแลกิจการที่ดี งานควบคุมภายใน งานกากับดูแล
การปฏิบัติงาน และงานควบคุมคุณภาพในภาพรวมขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานของงานดังกล่าว งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๖ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า มีหน้าที่รับผิดชอบเกีย่ วกับงานวางแผนและ แผนลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าในภาพรวม งานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า งานวิเคราะห์
และประมาณการจานวนผู้โดยสาร งานด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง งานศึกษาสิ่งอานวยความสะดวก
ในการเชื่อมต่อการเดินทาง งานวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า งานศึกษาและตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๖.๑ กองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า งานศึกษารูปแบบการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าในลักษณะต่าง ๆ
งานวางแผนและแผนลงทุ น โครงการรถไฟฟ้ า ในภาพรวม งานจั ด ท าและรวบรวมข้ อ มู ล โครงการ
งานนาเสนอโครงการ งานรายงานความก้าวหน้าโครงการ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๖.๒ กองวิ เคราะห์ แ ละพั ฒ นา มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานวิ เคราะห์
และประมาณการจานวนผู้โดยสาร งานด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง งานศึกษาสิ่งอานวยความสะดวก
ในการเชื่อมต่อการเดินทาง งานวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า งานผังเมืองและการพัฒนา งานเก็บรวบรวม
และเผยแพร่ข้อมูลสถิติต่าง ๆ งานอื่น ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๖.๓ กองสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานศึ ก ษาวิ เคราะห์
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่าง ๆ ขององค์กร งานจัดทามาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างก่อสร้างและระยะการให้บริการ
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งานติ ด ตามตรวจสอบการด าเนิ น การตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มขององค์ ก ร ผู้ รับ จ้ า ง
หรื อ ผู้ รั บ สั ม ปทานงานด้ า นการพั ฒ นาโครงการตามกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๗ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ มี ห น้าที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ยวกับ งานศึกษา วิเคราะห์
วางแผน ออกแบบ พั ฒ นา บริ ห ารจั ด การ และบ ารุ ง รัก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จั ด ท า
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้ ความรู้และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ขององค์กร การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๗.๑ กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามแผนวิสาหกิจและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร การติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมาตรฐานด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เหมาะสมส าหรั บ การด าเนิ น งานขององค์ ก ร การจั ด ท า
แผนงบประมาณสาหรับการจั ดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกาหนดนโยบาย ติดตาม ควบคุม
ด้านการรักษาความมั่น คงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒ นาบุ คลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารกลยุทธ มาตรฐานและการเชื่อมต่อ และบริการพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
ขององค์กรเอกชน และบริษัทในเครือ และระบบงานปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น การเดินรถ การบารุงรักษา
การรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ และระบบการเฝ้าระวังและ การควบคุมรวม รวมทั้งกากับดูแลนโยบายธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในเครือ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๗.๒ กองระบบงานคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัฒนา
และออกแบบระบบงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน และเป็นไปตามแผนแม่บท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศขององค์ ก ร การบริห ารจั ด การและก าหนดสิ ท ธิ์ก ารใช้ งานระบบสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล ดูแ ล สนั บสนุ น และบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน
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อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ค าแนะน าและสนั บ สนุ น ทางเทคนิ ค ด้ า นการใช้ ง านระบบ
งานสารสนเทศต่าง ๆ งานอื่นที่เกีย่ วข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๗.๓ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานจัด หา พั ฒ นา บริห ารจั ด การและบ ารุงรัก ษางานระบบเครื่อ งคอมพิ วเตอร์แ ม่ ข่ ายและลู ก ข่า ย
อุปกรณ์ต่อพ่วงงานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล งานสารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารจัดการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สารองนอกสถานที่ และงานความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น ไปตามนโยบายและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาหนดไว้ งานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๘ ฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานบั ญ ชี งานการเงิ น
งานงบประมาณ งานจัดหาเงินกู้ งานบริหารจัดการงบประมาณและเงินกู้ งานเบิกจ่ ายและตรวจจ่าย
งานภาษีต่าง ๆ งานติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณและเงินกู้ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๘.๑ กองบัญ ชี มีหน้าที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับงานบัญ ชี บันทึกบั ญ ชี จัดท า
งบการเงิน ข้อ มูลสิน ทรัพ ย์แ ละโครงการ งานอื่ นที่ เกี่ยวข้อง และปฏิ บัติ งานร่วมกับ หรือสนับ สนุ น
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๘.๒ กองตรวจจ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบเอกสารการเงิน
เพื่อการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป งานเบิกจ่าย
เงินเดือนและสวัสดิการ เงินยืมทดลอง งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๘.๓ กองการเงินและภาษี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน
งานรับจ่ายเงิน งานการวางแผนและวิเคราะห์การเงิน งานเก็บรักษาเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
งานภาษีต่าง ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับ สนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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๕.๘.๔ กองงบประมาณ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานวิเคราะห์ ว างแผน
จัดทาคาขอ จัดหางบประมาณ งานบริหารงบประมาณ งานติดตามและประเมินผลการจ่ายงบประมาณ
วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเชิงบัญชีบริหาร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๘.๕ กองเงิ น กู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด หาเงิ น กู้ จั ด ท าแผน
บริหารหนี้ สาธารณะ งานบริห ารเงินกู้ งานติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินกู้ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๙ ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาและบริหารพื้นที่
การวิเคราะห์ ศึกษา วางแผน ออกแบบและพั ฒ นาพื้ นที่ รวมถึงพื้น ที่ เพื่ อการเชื่อมต่อการเดินทาง
การจัด สิ่งอานวยความสะดวกเพื่ อการเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งและระบบขนส่ งเสริม การดาเนิน การ
วางแผนจัดหาพื้นที่ใน รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจบริการสาหรับผู้โดยสารและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
งานพั ฒ นาการเชื่ อ มต่ อ สถานี ร ถไฟฟ้ า ขององค์ ก รกั บ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ เป้ า หมาย
ดาเนินการบริหารโครงการต่อเนื่อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๕.๙.๑ กองพั ฒ นาพื้ น ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เคราะห์
และจัด ทาแผนการพั ฒ นา แผนบริห ารพื้น ที่ และการเชื่อมต่อ การจัด ท าแผนการลงทุน การตลาด
การออกแบบ และแนวความคิดเชิงสถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาพื้นที่และการเพิ่มจานวนผู้โดยสาร
การร่วมมือพัฒนาพื้นที่กับเจ้าของที่ดิน บรรเทาผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยในแนวสายทาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการดาเนิ น โครงการขององค์กร พั ฒ นาแนวทางความร่วมมื อรูปแบบต่าง ๆ งานอื่น ที่เกี่ยวข้อ ง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๕.๙.๒ กองบริหารโครงการต่อเนื่อง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์
และจัดทาแผนการพัฒนา แผนบริหารพื้นที่และการเชื่อมต่อ การจัดทาแผนการลงทุนการตลาด การออกแบบ
และแนวความคิ ด เชิ ง สถาปั ต ยกรรมเพื่ อ ตอบสนองการพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละการเพิ่ ม จ านวนผู้ โดยสาร
การร่วมมือพัฒนาพื้นที่กับเจ้าของที่ดิน บรรเทาผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยในแนวสายทาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการดาเนิ น โครงการขององค์กร พั ฒ นาแนวทางความร่วมมื อรูปแบบต่าง ๆ งานอื่น ที่เกี่ยวข้อ ง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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๕.๑๐ ฝ่ายวิศ วกรรมและสถาปั ต ยกรรม มีห น้ าที่รับ ผิด ชอบเกี่ยวกับ งานวางแผน
และงานออกแบบ งานวิ ศ วกรรมโยธา งานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และเครื่ อ งกล งานสถาปั ต ยกรรม
และงานมัณฑนศิลป์ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและโครงการอื่นๆ ขององค์กร งานประมาณราคา
งานจัดทาข้อกาหนดขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา งานคัดเลือกผู้รับจ้างและที่ปรึกษาของโครงการ
งานจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานการออกแบบ การอนุญาตการก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
บริหารจัดการและกากับดูแล การดาเนินงานของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๐.๑ กองวิ ศ วกรรมโยธา มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานวางแผน
และ งานออกแบบ งานวิศวกรรมโยธาของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและโครงการอื่น ๆ ขององค์กร
งานประมาณราคา งานจัดทาข้อกาหนดขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง
และที่ปรึกษาของโครงการ งานจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานการออกแบบ งานอนุญาต การก่อสร้าง
ในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า บริหารจัดการและกากับดูแลการดาเนินงานของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง
งานอื่น ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่ว มกับหรือสนับ สนุ นการปฏิ บัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๐.๒ กองสถาปั ต ยกรรม มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานวางแผน
และงานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป์ งานป้ายและสัญลักษณ์ของโครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนและโครงการอื่น ๆ ขององค์กร งานประมาณราคา งานจัด ทาข้อกาหนดขอบเขตงาน
และเอกสารประกวดราคา สนับสนุนการคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างและที่ปรึกษาของโครงการ งานจัดทา
ข้อกาหนด และมาตรฐาน การออกแบบ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุ น
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๐.๓ กองวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และเครื่ อ งกล มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
งานบริหาร งานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและโครงการอื่น ๆ
ขององค์กร งานจัดหา ผลิต ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบระบายอากาศ สิ่งอานวย
ความสะดวกภายในสถานี และอาคาร บูรณาการงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเข้ากับงานระบบรถไฟฟ้า
งานประมาณราคา งานจัดทาข้อกาหนดขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา สนับสนุนการคัดเลือก
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ผู้รับจ้างก่อสร้างและที่ปรึกษาของโครงการ งานจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานการออกแบบ บริหารจัดการ
และกากับดูแลการดาเนินงานของที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง ผู้ผลิต งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๑ ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน กากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการก่อสร้างงานสัญญาโยธาโครงการรถไฟฟ้าและโครงการอื่น ๆ ขององค์กร ทั้งในส่วน
ของที่ป รึกษาและผู้ รับ จ้า ง งานอื่น ที่ เกี่ ยวข้อง และปฏิ บั ติงานร่วมกับ หรือสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๑.๑ กองบริหารงานก่อสร้าง ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน
กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการก่อสร้างงานสัญญาโยธาโครงการรถไฟฟ้าและโครงการอื่น ๆ ขององค์กร
ทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๑.๒ กองบริหารงานก่อสร้าง ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน
กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการก่อสร้างงานสัญญาโยธาโครงการรถไฟฟ้าและโครงการอื่น ๆ ขององค์กร
ทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๑.๓ กองบริหารงานก่อสร้าง ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน
กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการก่อสร้างงานสัญญาโยธาโครงการรถไฟฟ้าและโครงการอื่น ๆ ขององค์กร
ทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๑.๔ กองแผนงานและบริห ารเอกสาร ๑ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกั บ
งานวางแผน งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานก่อสร้างงานสัญญาโยธา โครงการ
รถไฟฟ้า งานควบคุมภายใน งานวิเคราะห์ ประเมินและบริหารความเสี่ยงงานก่อสร้างงานสัญญาโยธา
โครงการรถไฟฟ้ า งานก ากั บ ดู แ ลที่ ดี งานข้ อ มู ล และสถิ ติ โครงการรถไฟฟ้ า งานบริ ห ารเอกสาร
งานธุรการ งานประชุมและงานบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๑
กองบริห ารงานก่ อสร้าง ๑, ๒ และ ๓ งานอื่น ที่ เกี่ยวข้อ ง และปฏิ บัติ งานร่วมกับ หรือสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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๕.๑๒ ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานกากับดูแล
และติด ตามตรวจสอบการก่อสร้างงานสัญ ญาโยธาโครงการรถไฟฟ้ าและโครงการอื่น ๆ ขององค์กร
ทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๒.๑ กองบริหารงานก่อสร้าง ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน
กากั บ ดูแ ล และติ ด ตามตรวจสอบการก่อ สร้างงานสั ญ ญาโยธาโครงการรถไฟฟ้ าและโครงการอื่น ๆ
ขององค์กร ทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รบั จ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๒.๒ กองบริหารงานก่อสร้าง ๕ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน
กากั บ ดูแ ล และติ ด ตามตรวจสอบการก่อ สร้างงานสั ญ ญาโยธาโครงการรถไฟฟ้ าและโครงการอื่น ๆ
ขององค์กร ทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รบั จ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๒.๓ กองบริหารงานก่อสร้าง ๖ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน
กากั บ ดูแ ล และติ ด ตามตรวจสอบการก่อ สร้างงานสั ญ ญาโยธาโครงการรถไฟฟ้ าและโครงการอื่น ๆ
ขององค์กร ทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รบั จ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๒.๔ กองแผนงานและบริห ารเอกสาร ๒ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกั บ
งานวางแผน งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานก่อสร้างงานสัญญาโยธาโครงการ
รถไฟฟ้า งานควบคุมภายใน งานวิเคราะห์ประเมินและบริหารความเสี่ยงงานก่อสร้างงานสัญญาโยธา
โครงการรถไฟฟ้ า งานก ากั บ ดู แ ลที่ ดี งานข้ อ มู ล และสถิ ติ โครงการรถไฟฟ้ า งานบริ ห ารเอกสาร
งานธุรการ งานประชุมและงานบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๒
กองบริห ารงานก่ อสร้าง ๔, ๕ และ ๖ งานอื่น ที่ เกี่ยวข้อ ง และปฏิ บัติ งานร่วมกับ หรือสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๓ ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า มีหน้าที่รับ ผิด ชอบเกี่ยวกับงานวางแผน งานออกแบบ
งานประสานการออกแบบและบูรณาการระบบรถไฟฟ้ า งานจัด ทาข้อกาหนด งานจัด ท ามาตรฐาน
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และฐานข้อมูลสาหรับการคัดเลือกที่ปรึกษา ผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า สนับสนุนงานจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหา และคัดเลือกที่ปรึกษา ผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า งานกากับดูแล
ติดตาม ตรวจสอบการจัดหา ผลิต ติดตั้ง และทดสอบระบบรถไฟฟ้า งานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษาออกแบบ ที่ปรึกษาบริห ารโครงการและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๓.๑ กองก ากั บ งานโครงการรถไฟฟ้ า มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
งานวางแผน งานจัดทาข้อกาหนด งานจัดทามาตรฐานและฐานข้อมูล สาหรับการคัดเลือกที่ปรึกษา
และผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า สนับสนุนงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา และคัดเลือกที่ปรึกษา
ผู้รับจ้าง และผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า งานกากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการจัดหาผลิต ติดตั้ง
และทดสอบระบบรถไฟฟ้า กากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า
งานอื่น ที่เกี่ย วข้อง และปฏิบัติงานร่ว มกับหรือสนับ สนุ น การปฏิ บัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๓.๒ กองระบบรถไฟฟ้ า ทาหน้าที่ รับผิด ชอบเกี่ยวกับการวางแผนงาน
ออกแบบ งานประสานการออกแบบและบูรณาการระบบรถไฟฟ้า งานจัด ทาข้อกาหนด งานจัดทา
มาตรฐานและฐานข้อมูลสาหรับรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบค่าโดยสาร
อัตโนมัติอุปกรณ์ซ่อมบารุงและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้า สนับสนุน
งานจัด ซื้อ จัด จ้าง จัด หา ผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้ า กากับดูแลการปฏิ บัติงาน
ของที่ ป รึ ก ษาออกแบบ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๔ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาความเหมาะสม การจัดให้มี
และบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางสาหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า งานการตลาด
งานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานกาหนดและเรียกเก็บค่าตอบแทน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการใช้
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ งานประสานงานกับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
งานกากับดูแลและตรวจสอบรายได้จากผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญาฯ งานกากับดูแลการดาเนินงาน
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ของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญาในส่วนที่นอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและบารุงรักษา
งานบริการผู้โดยสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๔.๑ การวางแผนธุรกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบเกีย่ วกับการจัดทาแผนพัฒนาธุรกิจ
ตามแนวสายของโครงการรถไฟฟ้า การกาหนดค่าตอบแทน การเจรจาต่อรอง การจัดทาสัญญาและข้อตกลง
การจัดทาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดหาผู้บริหารพื้นที่อาคาร พื้นที่ว่าง รวมถึงพื้นที่โฆษณา การจัดให้มี
สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการเดิ น ทางและระบบขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง งานจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาทางธุ ร กิ จ
การประชาสัมพัน ธ์ สรรหา และบริการคู่ ค้า ลูกค้าและพั นธมิต รทางธุรกิจ งานคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องและงานศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาธุรกิจเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๔.๒ กองบริหารสินทรัพ ย์ มีหน้าที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับงานบริหารธุรกิจ
และสินทรัพย์ งานบริการและบริหารที่จอดรถ งานบริหารสัญญา งานเก็บรายได้ค่าตอบแทน งานบริการ
และค่าธรรมเนียม การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ งานจัดทาข้อมูล รายได้รายจ่าย
งานกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ งานกากับดูแลระบบขนส่งต่อเนื่องและสิ่งอานวยความสะดวก
งานศึ ก ษา วิ เคราะห์ และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล งานอนุ ญ าติ ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ชั่ ว คราว งานเบิ ก จ่ า ย
ค่าสาธารณูปโภค งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๔.๓ กองบริห ารสั ม ปทาน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การก ากั บ ดู แ ล
ตรวจสอบการดาเนินงานของผู้รับสัมปทานและการร่วมมือกับเอกชนอื่นที่คล้ายกันให้เป็นไปตามสัญญา
โครงการระบบรถไฟฟ้ า รวมถึงการตรวจสอบการจัด เก็บ รายได้ และการนาส่งค่ า ตอบแทนที่ อ งค์ก ร
พึงได้รับจากผู้รับสัมปทานในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าและรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
การตรวจสอบจานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า การปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามข้อกาหนดในสัญญาสัมปทาน
และออกประกาศส่วนลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ติดตามการจ่ายค่ ากระแสไฟฟ้าสมทบของผู้รับสัมปทาน
ตามสัญญาสัมปทาน การอนุมัติการดาเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของผู้รับสัมปทาน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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๕.๑๔.๔ กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทา
แผนและดาเนินกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับผู้โดยสาร บัตรโดยสาร สังคม รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป
การจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าของประชาชน
งานความร่ว มมือกั บพั น ธมิ ต รทางธุรกิจ เพื่ อส่งเสริม การขายและการให้ บริการ การจัด ท าฐานข้อมู ล
เพื่อบริหารความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๕.๑๔.๕ กองบริห ารอาคารจอดรถ มีห น้าที่รับผิด ชอบเกี่ ยวกับ งานบริห าร
จัดการอาคารและลานจอดรถ งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องในบริเวณอาคารและลานจอดรถ
งานตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้ กาหนดอัตราค่าที่จอดรถ งานจัดหารายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งานกากับดูแ ลและรักษาทรัพย์สิน งานศึกษาวิเคราะห์ พัฒ นา และกากับดูแลระบบขนส่งต่อเนื่ อง
และสิ่งอานวยความสะดวก การศึกษาและวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสินทรัพย์
งานอื่น ที่ เกี่ ยวข้ องและปฏิ บั ติ งานร่ว มกั บ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือได้รับมอบหมาย
๕.๑๕ ฝ่ายปฏิบัติ การ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนติด ตาม ตรวจสอบ
กากับดูแล ควบคุม การทดลองเดินรถและการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การใช้งาน การปรับปรุง
และบารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า -เครื่องกล อาคารและโครงสร้างงานโยธา
รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามสัญญา
และข้ อ ก าหนด ประเมิ น ผลและตรวจสอบผล การด าเนิ น งาน รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แ ลผู้ รั บ สั ม ปทาน
ในการให้บริการเดินรถและบารุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน งานอื่น ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๕.๑ กองกากับการเดินรถ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ติดตาม
ตรวจสอบ กากับดูแล ควบคุมการทดลองเดินรถ และการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประมวลผล
และตรวจสอบผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญ ญาสัมปทานในโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ งานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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๕.๑๕.๒ กองบารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน
ติด ตาม ตรวจสอบ กากับดูแ ล ควบคุมการใช้งาน การปรับปรุงและบารุงรักษางานระบบรถไฟฟ้ า
อุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าและระบบสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยและเป็นไป
ตามสัญ ญาและข้อกาหนด งานอื่น ที่ เกี่ยวข้อง และปฏิ บัติ งานร่วมกั บหรือ สนับ สนุ นการปฏิ บั ติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๕.๓ กองบ ารุ งรั ก ษาโครงสร้ า งงานโยธา มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล ควบคุมการใช้งาน การปรับปรุงและบารุงรักษาโครงสร้าง
งานโยธาและทางวิ่ง อาคารจอดรถ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รวมถึงงานระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล สิ่งอานวยความสะดวก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการระบบรถไฟฟ้า
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งงานสนับสนุนหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า สายธุรกิจการ
บริ ห ารสถานี สายธุ ร กิ จ การโฆษณา สายธุ ร กิ จ ส่ งเสริ ม และสายธุ ร กิ จ เดิ น รถ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๖ ฝ่ ายรัก ษาความปลอดภั ย และกู้ ภั ย มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานศึ ก ษา
รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล วางแผน จัด ทามาตรการ และงานอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย
แก่ ร ะบบรถไฟฟ้ า ผู้ โ ดยสารและบุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู่ ในเขตระบบรถไฟฟ้ า งานรั ก ษาความปลอดภั ย
รัก ษาความสงบเรีย บร้ อ ยและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยภายในเขตระบบรถไฟฟ้ า งานดั บ เพลิ ง
งานกู้ภัย และงานแก้ไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟ้า งานตรวจสอบการได้รับ
อนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัย ระบบรถไฟฟ้า งานให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
การดับ เพลิง การกู้ ภั ย และ การบรรเทาสาธารณภั ย งานอื่ นที่ เกี่ย วข้อ ง และปฏิ บั ติงานร่วมกั บ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๖.๑ กองรักษาความปลอดภัย ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน จัดทามาตรการ บริหารจัดการ ประสานงานกับผู้รับจ้าง ผู้รับสัมปทาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า ผู้โดยสารและบุคคลอื่น
ที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในเขตระบบรถไฟฟ้า งานตรวจตราและดูแลรักษาเขตระบบรถไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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๕.๑๖.๒ กองรักษาความปลอดภัย ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน จัดทามาตรการ บริหารจัดการ ประสานงานกับผู้รับจ้าง ผู้รับสัมปทาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า ผู้โดยสารและบุคคลอื่น
ที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในเขตระบบรถไฟฟ้า งานตรวจตราและดูแลรักษาเขตระบบรถไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๖.๓ กองกู้ภัย ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบ กากับดูแลติดตาม
และประสานงานกับผู้รับจ้าง ผู้รับสัมปทาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน งานศึกษาวิเคราะห์และจัดทา
มาตรการเพื่อให้ เกิด ความพร้อมในการรับสถานการณ์ ฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟ้า งานดับเพลิง
งานกู้ภัย และงานแก้ไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟ้า งานบรรเทาสาธารณภัย
งานอื่น ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่ว มกับหรือสนับ สนุ นการปฏิ บัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๖.๔ กองกู้ภัย ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบ กากับดูแล
ติด ตาม และประสานงานกับ ผู้รับ จ้าง ผู้รับ สัม ปทาน และผู้ที่ เกี่ย วข้องในการวางแผน งานศึก ษา
วิเคราะห์และจัดทามาตรการเพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟ้า
งานดับเพลิง งานกู้ภัย และงานแก้ไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟ้า งานบรรเทา
สาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๖.๕ กองรักษาเขตทาง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจตรา ดูแลรักษา
และป้องกันการบุกรุกเขตระบบรถไฟฟ้า ทางขึ้นสถานี ปล่องระบายอากาศ และพื้นที่อื่น ๆ ตามที่กาหนด
งานตรวจสอบการได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๖.๖ สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานฝึกอบรม เผยแพร่ และให้บริการองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ ด้านการรักษา
ความปลอดภัย การดับเพลิง การกู้ภัย การแก้ไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ แก่บุคลากร
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ขององค์กรและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก งานบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ งานอานวยการงานในฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๗ ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การจัดทาร่างสัญญา
การบริหารสัญญา การกากับดูแลการปฏิบัติตามสัญญา การดาเนินการทางคดี การดาเนินการทางวินัย
และดาเนินการทางปกครอง การบริหารจัดการเกี่ยวกับการดาเนินคดีแพ่งคดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ
การจัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีและจานวนเงินที่ต้องชาระตามคาพิพากษา การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การให้คาปรึกษา คาแนะนา การให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหา
ข้อกฎหมายและข้ อสัญ ญา งานอื่น ที่ เกี่ยวข้อง และปฏิ บั ติงานร่วมกับ หรือสนั บสนุ นการปฏิบั ติงาน
ของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๗.๑ กองนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร การให้คาปรึกษา คาแนะนา การให้ความเห็นและการวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมาย โดยคานึงถึงความถูกต้องตามหลักนิติศาสตร์และสอดคล้องกับประโยชน์ขององค์กร
การรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการดาเนินงานด้านกฎหมาย งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๗.๒ กองสั ญ ญา ๑ มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าร่างสั ญ ญา
ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การดาเนิ น งานขององค์ก ร การบริห ารสัญ ญา การก ากั บ ดู แลการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
การให้คาปรึกษา คาแนะนา การให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหาข้อสัญญาและข้อกฎหมาย การรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ และติดตาม การดาเนินงานด้านสัญญา งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๗.๓ กองสั ญ ญา ๒ มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าร่างสั ญ ญา
ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การดาเนิ น งานขององค์ก ร การบริห ารสัญ ญา การก ากั บ ดู แลการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
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การให้คาปรึกษา คาแนะนา การให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหาข้อสัญญาและข้อกฎหมาย การรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ และติดตาม การดาเนินงานด้านสัญญา งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๗.๔ กองคดีและวินัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการทางคดี
การดาเนิ น การทางวินั ย และการดาเนิ น การทางปกครอง บริหารจัด การเกี่ยวกับการดาเนินคดีแพ่ ง
คดี อ าญา คดี ป กครองและคดี อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ร ตั้ ง แต่ เริ่ ม คดี จ นถึ ง ชั้ น การบั ง คั บ คดี
จัด ท างบประมาณ ค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น คดี แ ละจ านวนเงิน ที่ จ ะต้ อ งช าระตามค าพิ พ ากษา
บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การทางวิ นั ย ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จนเสร็ จ กระบวนการ การด าเนิ น การ
ทางปกครองรวมทั้งการให้คาปรึกษา คาแนะนา การให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การด าเนิ น การทางคดี การด าเนิ น การทางวิ นั ย และการด าเนิ น การทางปกครอง การรวบรวม
ศึกษาวิเคราะห์ และติดตาม การดาเนิน การทางคดี การดาเนินการ ทางวินัย และการดาเนินการ
ทางปกครอง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๘ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารวจและรังวัดเขตทาง
งานประเมินราคา งานข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานสอบสวนสิทธิ์ งานกาหนดค่าทดแทน งานจัดกรรมสิทธิ์
งานจัดทาร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๘.๑ กองแผนงานจัดกรรมสิทธิ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานข้อมูลและสถิติด้านการจัดกรรมสิทธิ์ งานวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล
การจัดกรรมสิทธิ์ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๘.๒ กองกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ๑ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานจั ด ท า
ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานกาหนดเงินค่าทดแทน
งานสอบสวนสิทธิ์ งานกรรมสิทธิ์ งานอุทธรณ์ งานร้องทุกข์ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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๕.๑๘.๓ กองกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ๒ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานจั ด ท า
ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานกาหนดเงินค่าทดแทน
งานสอบสวนสิทธิ์ งานกรรมสิทธิ์ งานอุทธรณ์ งานร้องทุกข์ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๘.๔ กองกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ๓ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานจั ด ท า
ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานกาหนดเงินค่าทดแทน
งานสอบสวนสิทธิ์ งานกรรมสิทธิ์ งานอุทธรณ์ งานร้องทุกข์ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๘.๕ กองสารวจและประเมินราคา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารวจ
และรังวัด เขตทาง งานจัด ทาแผนที่ ท้ ายร่างพระราชกฤษฎี กาและร่างพระราชบั ญ ญั ติ ที่เกี่ย วกับ งาน
จัดกรรมสิทธิ์ งานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน หรือถูกกาหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์
งานชี้แจงสนับสนุนข้อมูลในความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นฯ หรือส่วนงานอื่น
งานส่งมอบและรับคืน พื้น ที่ งานอื่น ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๙ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุที่ใช้ในอาคารสานักงาน พื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กร พื้นที่ในโครงการก่อสร้าง
และระบบรถไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้รับจ้างหรือผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า
และที่ปรึกษาต่าง ๆ การควบคุมดูแล บริหารจัดการและบารุงรักษาอาคารสานักงาน รวมถึงระบบส่วนต่าง ๆ
ภายในอาคารสานักงาน ควบคุมดูแลและให้บริการยานพาหนะของส่วนกลางและงานโครงการ งานอื่น
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๕.๑๙.๑ กองจัดหาพัสดุทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุทั่วไป
การควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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๕.๑๙.๒ กองจัดหาพัสดุโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ที่ใช้ในโครงการก่อสร้างและระบบรถไฟฟ้า การจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้รับจ้างหรือผู้รับสัมปทาน
งานระบบรถไฟฟ้า ที่ปรึกษาโครงการ การควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๙.๓ กองบริหารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน
ควบคุม ดูแ ล การกาหนดมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย การบริหารจัด การ และการบารุงรักษา
อาคารสานักงาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค และระบบอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ทั้งภายในและพื้นที่ภายนอกอาคารสานักงาน การควบคุม ดูแล จัดหา บริหารจัดการและให้บริการ
ยานพาหนะของส่วนกลางและงานโครงการ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒๐ ฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คล มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การวางแผนอั ต ราก าลั ง
และสรรหาบุคลากร งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานประเมินผลและจัดทาตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ของพนักงาน และผู้บริหาร งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบงาน งานบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒๐.๑ กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน
อัตรากาลังและสรรหาบุคลากร งานบริหารบุคลากร งานประเมินผลและจัดทาตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ของพนั กงาน และผู้บริหาร งานอื่น ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒๐.๒ กองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนั กงาน งานเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร งานเสริมสร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพันกับองค์กร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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๕.๒๐.๓ กองพั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบงาน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
งานจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลและระบบงานทรัพยากรบุคคล งานพัฒนา
บุคลากร งานพัฒนาระบบงาน งานบริหารองค์ความรู้ขององค์กร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒๑ สานั กงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน การกาหนดมาตรฐาน คู่มือ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ ยวข้อง
ประสานงานและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทานให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานตามมาตรฐานและขอบเขตงานที่กาหนด งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๖ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยคือ
กองสื่อสารองค์กร สานักผู้ว่าการ ซึ่งเป็นสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารทั่วไปและคาแนะน า
ในการติดต่อกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตั้งอยู่ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเลขที่ ๑๗๕ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๗๑๖ ๔๐๐๐ และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.oic.go.th/infocenter๖/๖๐๓/
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภคพงศ์ ศิริกนั ทรมาศ
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

