
 

 

ร่าง 
พระราชบญัญตั ิ
การขนส่งทางราง  

พ.ศ. ....  
 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 
 
 

อ.พ.(ร) ๗/๒๕๖๕



คํานํา 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

เสนอโดย  คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้เข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 
คร้ังที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

เอกสารประกอบการพิ จารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญั ติฉบับนี้  จัดทํ าขึ้น 
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบ้ืองต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎร 
จะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณา
ต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
จัดทําโดย 

 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๒ 
 นางสาวสุธีรา จนิายน นิติกรชํานาญการ 
 นางสาวกรรณิกา พัสระ วิทยากรชํานาญการพิเศษ 
 นางสิริกันย์ ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นายพัลลภ วงค์พานิช เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางรัตติกาญต์ นวลสุข เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางกาญจนา ผลาชวีะ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

          กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 

 



๑ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

รางพระราชบัญญัต ิ
การขนสงทางราง พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

 
ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ0

๑ 

 ๑. เหตุผลท่ีจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

      ๑.๑ การเสนอรางพระราชบัญญัติ 

       รางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. . . . . เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และไดเขาสูการพิจารณา 
ของท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง)  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ๑.๒ สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัต ิ
   กอนท่ีท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรจะพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้ ประธาน 
สภาผูแทนราษฎรไดอนุญาตใหนายสรพงศ ไพฑูรยพงษ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิเชฐ  
คุณาธรรมรักษ อธิบดีกรมการขนสงทางราง นายชนินทร ธันดา ผูอํานวยการกองกฎหมาย  
กรมการขนสงทางราง เขารวมชี้แจงตอท่ีประชุม ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๖ 1

๒  

  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ไดแถลงถึง 
หลักการและเหตุผล พรอมท้ังไดกลาวถึงสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง  
พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได ดังนี้  
  หลักการคือ ใหมีกฎหมายวาดวยการขนสงทางราง  
  สําหรับเหตุผลที่ จํา เปนตองตราพระราชบัญญัตินี้คือ โดยที่ ยุทธศาสตร 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขันมี จุดมุงหมายสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และพัฒนาการขนสงและโลจิสติกส รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมอยางไรรอยตอ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรางของประเทศใหมีโครงขายที่สมบูรณ
                                                 
 ๑ สามารถสืบคนเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหน่ึง  
ข้ันรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดจากเว็บไซด E-Library หองสมุด
อิเล็กทรอนิกส สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร https://library.parliament.go.th/th/house-
representatives-documents หรือสแกนขอมูลผาน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๓ ในหนาท่ี ๒๖ 
 ๒ ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๖ กําหนดไว ดังนี้ 
   “ขอ ๗๖  ประธานอาจอนุญาตใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายใหบุคคลใด ๆ ช้ีแจงขอเท็จจริง 
ตอท่ีประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได” 



๒ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

ครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ เชื่อมตอระบบการขนสงทางรางกับการขนสงระบบอื่น และประเทศ 
เพ่ือนบาน รวมท้ังการสงเสริมและพัฒนาใหเกิดกิจการขนสงทางรางขึ้นในระดับประเทศ 
และในระดับภูมิภาคอยางมั่นคงและย่ังยืน เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 
และปลอดภัยในการเดินทาง สมควรมีกฎหมายท่ีกํากับดูแลกิจการขนสงทางราง ใหสามารถ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนสงทางราง การบริหารจัดการการขนสงทางราง 
อยางเปนระบบ สอดคลองกับการพัฒนาการขนสงรูปแบบอื่น ๆ ใหเปนโครงขายเดียวกัน 
อยางสมบูรณ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
  ทั้งนี้ โดยท่ีรัฐบาลไดเริ่มขับเคล่ือนประเทศดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ทางรางใหเปนระบบหลักในการคมนาคมขนสงจึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๘๐) เพ่ือยกระดับการเดินทางใหรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย รวมถึง 
ลดตนทุนดานโลจิสติกสและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศเพ่ือใหการพัฒนาเปนไป
ตามนโยบาย ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมจึงไดส่ังการใหกรมการขนสงทางราง
ดําเนินการจัดทํารางกฎหมายฉบับดังกลาว โดยพิจารณาใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
และนโยบายของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มี เปาหมายในการ 
เพ่ิมการขนสงทางรางรอยละ ๓๐ ภายใน ๓ ป และสงเสริมใหเปนระบบขนสงหลักในการขนสง
สินคาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยไดมีการ 
เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรความจุ ตารางเวลาเดินรถและเสนทาง การสอบสวนอุบัติเหตุ 
และการจดทะเบียนรถขนสงทางราง เพ่ือใหการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรางมีโครงขายท่ี
สมบูรณครอบคลุมท่ัวประเทศเชื่อมตอกับการขนสงระบบอื่นและประเทศเพ่ือนบาน และมีการ
กํากับดูแลมาตรฐานดานความปลอดภัย การบํารุงทางและการประกอบกิจการเพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวกรวดเร็วประหยัดและปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมการขนสงทางราง ซึ่งที่ผานมากรมการขนสงทางรางไดมีการรับฟงความคิดเห็น 
จากผูเกี่ยวของซึ่งมีผู เห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ประมาณรอยละ ๘๐.๖๐ ทั้งนี้   
เมื่อรางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. .... มีผลบังคับใชจะชวยใหเกิดประโยชนกับ 
การคมนาคมขนสงทางราง ดังนี้  
  ๑. มีกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางองคกร โดยกําหนดใหกรมการขนสงทางราง 
มีหนาท่ีและอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกจิการขนสงทางราง  
  ๒. มีคณะกรรมการระดับชาติ โดยใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานในการกําหนด
นโยบายและแผนดานการขนสงทางรางเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาดานการขนสงระบบอื่น ๆ 
ใหเปนโครงขายเดียวกันท่ัวประเทศ  
  ๓. สงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทในการเปนผูประกอบกิจการขนสงทางราง  
  ๔. สงเสริมใหมีการคุมครองสิทธิประโยชนของผูโดยสารในการกําหนดอัตรา 
คาโดยสารและคาขนสงสินคาที่เปนธรรม  



๓ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

  ๕. สงเสริมใหมีการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนสงทางราง  
  ๖. กําหนดใหมีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเพ่ือคนหาสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุและอุบัติการณ เพ่ือนําเหตุการณที่เกิดมาปรับปรุงแกไขปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก 
  ทั้งนี้ จะเห็นไดวารางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. .... นั้น นับเปน
เครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนระบบรางของไทยใหเทียบเทาสากล สงเสริมเศรษฐกิจ  
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ตลอดจน
มีความสําคัญและจําเปนท่ีจะนํามาใชในการกํากับดูแลการประกอบกิจการขนสงทางราง 
เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการขนสงทางราง 
และดานเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเปนการควบคุมใหเกิดความปลอดภัยกับประชาชน 
และผูใชบริการดวยท้ังในดานมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการประกอบกิจการขนสงทางราง 
มาตรฐานการใหบริการ การกําหนดอัตราคาโดยสาร คาขนสงและคาบริการใหเกิดความเปนธรรม 
นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดการเชื่อมตอการขนสงทางรางกับเครือขายการขนสงรูปแบบอื่นใหเกิด 
ความสะดวกในการเดินทาง อันจะสงผลทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และกอใหเกิด 
ความคุมคาจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

  รางพระราชบัญญัตกิารขนสงทางราง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  (๑) กําหนดบทนิยามของคําสําคัญ เชน คําวา “การขนสงทางราง” “รถขนสงทางราง” 
“รางเพ่ือการขนสง” “กิจการขนสงทางราง” “กิจการรางเพ่ือการขนสง” “กิจการเดินรถขนสง 
ทางราง” “กิจการขนสงทางรางเพ่ือกิจการของตน” “คาโดยสาร” “คาขนสง” “คาใชประโยชน
จากรางและทรัพยสินท่ีจําเปนในการประกอบกิจการขนสงทางราง” “คาบริการ” “สถานี”  
“เขตระบบรถขนสงทางราง” “เขตปลอดภัยระบบรถขนสงทางราง” “ผูจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน” 
“นายทะเบียน” “ผูตรวจการขนสงทางราง” รวมท้ังกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจการขนสงทางราง ออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียม (รางมาตรา ๓ และรางมาตรา ๔) 
  (๒) หมวด ๑ คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางราง 
   - กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางราง ประกอบดวย 
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตําแหนงจํานวน ๘ คน ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการ 
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ขนสงและจราจร กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลผูมีความรูและประสบการณ
ดานวิศวกรรม ดานขนสง ดานส่ิงแวดลอม ดานกฎหมาย หรือดานอื่นท่ีเปนประโยชนตอการขนสง 
ทางราง จํานวนไมเกิน ๗ คน โดยใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางเปนกรรมการและเลขานุการ  
รวมถึงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง หนาที่ 
และอํานาจ การใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมคณะกรรมการ  
(รางมาตรา ๕ ถึงรางมาตรา ๑๓) 
  (๓) หมวด ๒ การจัดทําโครงการขนสงทางราง 
   (๓.๑) สวนท่ี ๑ การจัดทําแผนพัฒนาการขนสงทางราง 
    (๓.๑.๑) กําหนดใหกรมการขนสงทางรางจัดทําแผนพัฒนาการ
ขนสงทางราง ๓ ประเภท ไดแก ๑) แผนการพัฒนาระบบการขนสงทางรางระดับประเทศ ๒) แผนการ
พัฒนาระบบการขนสงทางรางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล และ ๓) แผนการพัฒนาระบบ 
การขนสงทางรางในเขตภูมิภาคท่ีเปนแผนการพัฒนาระบบการขนสงทางรางในเขตภูมิภาคอื่น
นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสนอตอคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางราง
เพ่ือพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยแผนดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวย
สาระสําคัญ ไดแก ๑) เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาการขนสงทางราง  
๒) กรอบและแนวทางในการกําหนดโครงขายหรือแนวเสนทางของระบบการขนสงทางรางท่ีจําเปน
ตอการขนสงสาธารณะ เพ่ือความตอเนื่องและประโยชนในการบริการประชาชน ๓) โครงการขนสง 
ทางรางตามแผนพัฒนาการขนสงทางราง ๔) รูปแบบการดําเนินการและการลงทุนของโครงการ
ขนสงทางราง  ๕) กรอบระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนพัฒนาการขนสงทางราง 
และโครงการขนสงทางราง และ ๖) รายละเอียดอื่นตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางราง
กําหนด (รางมาตรา ๑๔ และรางมาตรา ๑๕) 
    (๓.๑.๒) กําหนดใหกรมการขนสงทางรางมีหนาท่ีและอํานาจ
สํารวจพ้ืนท่ีเบื้องตน เพ่ือทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพพ้ืนท่ีในการกําหนดแนวเสนทาง 
การขนสงทางรางใหเหมาะสมแกการบริการสาธารณะและมีความปลอดภัยแกประชาชน  
และกําหนดหลักเกณฑในการสํารวจพ้ืนท่ีของกรมการขนสงทางราง รวมถึงกําหนดใหเจาของ 
หรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิอื่นที่ ไดรับความเสียหายจากการท่ีพนักงานเจาหนา ท่ี 
หรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีเบื้องตนดังกลาวมีสิทธิ 
เรียกเงินคาเสียหายจากกรมการขนสงทางรางได และหากเจาของหรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิ
อื่นนั้นไมพอใจในจํานวนเงินคาเสียหายท่ีกรมการขนสงทางรางกําหนดใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลได
ภายใน ๑ ปนับแตวันท่ีกรมการขนสงทางรางไดนําเงินคาเสียหายฝากไว (รางมาตรา ๑๖ ถึง 
รางมาตรา ๑๘) 
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    (๓.๑.๓) เมื่อกรมการขนสงทางรางไดจัดทําแผนพัฒนาการขนสง
ทางรางเสร็จแลว ใหจัดใหมีการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบและตองจัดใหมีการรับฟง 
ความคิดเห็นของผูซึ่ ง เกี่ยวของ พรอมทั้งรวบรวมและจัดทําขอสรุปความคิดเห็นท่ีไดรับ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาแผนพัฒนาการขนสงทางราง กอนเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย 
การขนสงทางรางใหความเห็นชอบ (รางมาตรา ๑๙) 
   (๓.๒) สวนท่ี ๒ การเสนอโครงการขนสงทางราง 
    (๓.๒.๑) กําหนดหลักเกณฑในการเสนอโครงการขนสงทางราง 
ของเจาของโครงการ ดังนี้  
       ๑) กรณีรถไฟและรถไฟฟา ใหเจาของโครงการจัดทํา
รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและรายงานผลการศึกษาวิเคราะหโครงการ 
เสนอตอคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางราง  
       ๒) กรณีรถราง ใหเจาของโครงการจัดทํารายงานผล
การศึกษาวิเคราะหโครงการเสนอตอผูมีอํานาจกํากับดแูลตามกฎหมาย กอนเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใหความเห็นชอบ แลวเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางราง  
(รางมาตรา ๒๐) 
    (๓.๒.๒) การดํา เนินกิจการขนสงทางรางอาจดํา เนินการ 
โดยหนวยงานของรัฐหรือใหมีการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนก็ได ท้ังนี้ หากหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการเอง ใหหนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของโครงการเสนอโครงการขนสงทางรางตอ
คณะรัฐมนตรีโดยมีรายการตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เชน วัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ ประมาณการตนทุนและคาใชจาย 
ในการดําเนินโครงการตลอดระยะเวลาของโครงการ แหลงเงินทุนท่ีใชดําเนินการ ผลการรับฟง 
ความคิดเห็นของผูซึ่งเกี่ยวของ  
    สวนกรณีท่ีมีการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนใหเจาของ
โครงการเสนอโครงการขนสงทางรางตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งนอกจากจะมีรายการท่ีสําคัญตามที่กาํหนด
เชนเดียวกับกรณีของหนวยงานของรัฐเปนเจาของโครงการแลว จะตองมีรายการตามท่ี
พระราชบัญญัตินี้กําหนดเพ่ิมเติมดวย เชน ระยะเวลาการใหสัมปทาน ความคุมคาในการลงทุน  
การใหผลประโยชนตอบแทนแกรัฐ สวนแบงรายได ในกรณีท่ีรายไดของเอกชนไดเกินกวา 
การประมาณการในการใหสัมปทาน (ถามี) เอกชนตองมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับใบอนุญาต สิทธิของ
บุคคลสัญชาติไทยเปนผูทํางาน การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย ในกรณีท่ีจะตองเวนคืนหรือไดมา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย (ถามี) สิทธิในการเชื่อมตอโครงขายรถไฟ หรอืรถไฟฟา หรือรถราง  
(รางมาตรา ๒๑ ถึงรางมาตรา ๒๓) 
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    (๓.๒.๓) เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกับโครงการขนสง 
ทางรางแลว ใหหนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของโครงการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย 
การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (รางมาตรา ๒๔) 
    (๓.๒.๔) กรณีที่ เอกชนเปนผูดําเนินโครงการขนสงทางราง 
หรือประกอบกิจการขนสงทางรางเพ่ือกิจการของตน โดยเอกชนเปนผูลงทุนและดําเนินกิจการ 
บนพ้ืนท่ีของเอกชนท้ังหมด เอกชนไมตองเสนอโครงการขนสงทางรางตามสวนนี้ แตตองแจงให
กรมการขนสงทางรางทราบถึงการดําเนินโครงการหรือการประกอบกิจการดังกลาว และหากม ี
การกอสรางรางเพ่ือการขนสงตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการขนสงทางรางกอน ท้ังนี้  
การดําเนินโครงการขนสงทางรางหรือการประกอบกิจการขนสงทางรางของเอกชนจะตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการขนสงทางรางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย (รางมาตรา ๒๕) 
   (๓.๓) สวนที่ ๓ การดําเนินโครงการขนสงทางราง 
    (๓.๓.๑) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย
หรือกอใหเกิดภาระในอสังหาริมทรัพยสําหรับดําเนินโครงการขนสงทางราง การจัดสรางโครงการ
ขนสงทางรางใหเปนไปตามมาตรฐาน ท้ังในขั้นตอนกอนการจัดสราง ระหวางการจัดสราง  
และเมื่อการจัดสรางเสร็จแลวและพรอมท่ีจะดําเนินการเดินรถขนสงทางราง (รางมาตรา ๒๖  
ถึงรางมาตรา ๓๐) 
    (๓.๓.๒) เมื่อไดทําการทดสอบการเดินรถขนสงทางรางแลว  
กอนเปดใหบริการแกประชาชนตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการขนสงทางรางวา โครงสราง 
ของรางและทรัพยสินท่ีใชในการประกอบกิจการขนสงทางรางมีสภาพท่ีสามารถใชงานได 
อยางปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๓๑) 
    (๓.๓.๓) กําหนดใหกรรมสิทธิ์ ในโครงสรางพ้ืนฐานทางราง 
เปนของรัฐ  และทรัพย สินท่ีใช ในการใหบริการขนสงสาธารณะทางรางไมวา เปนของรัฐ 
หรือของเอกชน ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี (รางมาตรา ๓๒ และรางมาตรา ๓๓) 
  (๔) หมวด ๓ เขตระบบรถขนสงทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนสงทางราง 
   (๔.๑) กําหนดใหเจาของโครงการกําหนดและจัดใหมีเขตระบบรถขนสง 
ทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนสงทางรางตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
และหามมิใหผูใดกระทําการท่ีอาจเปนอันตรายหรือกระทบกระเทือนตอระบบขนสงทางรางในเขต
ระบบรถขนสงทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนสงทางราง (รางมาตรา ๓๔ และรางมาตรา ๓๕) 
   (๔.๒) กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจประกาศ
กําหนดขอหามการกระทําท่ีอาจเปนอันตรายตอการขนสงทางราง หรือขอกําหนดอันเปนเงื่อนไข 
ในการกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอ 
การขนสงทางราง ภายในเขตระบบรถขนสงทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนสงทางราง รวมท้ัง 
 



๗ 
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กําหนดใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางมีอํานาจออกขอกําหนดใหการกระทําใด ๆ ท่ีอาจทําใหเกิด
อันตรายหรือเปนอุปสรรคแกการขนสงทางรางเปนการกระทําท่ีตองปฏิบัติตามมาตรฐาน 
เพ่ือความปลอดภัยในเขตระบบรถขนสงทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนสงทางราง (รางมาตรา ๓๖ 
และรางมาตรา ๓๗) 
   (๔.๓) ในกรณีท่ีมีผูกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสราง
อยางอื่นท่ีเกี่ยวของในเขตปลอดภัยระบบรถขนสงทางราง โดยมิไดรับอนุญาตหรือส่ังการใด ๆ  
หรือไดรับอนุญาตหรือไดรับการส่ังการแตมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบอนุญาตหรือคําส่ัง 
นั้น ๆ ใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางแจงใหผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทราบเปนหนังสือเพ่ือใหดําเนินการแกไขตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยเร็ว 
โดยในระหวางการดําเนินการ หากมีเหตุเห็นไดวาการกระทํานั้นอาจเปนอันตรายแกการขนสง 
ทางราง ใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางมีอํานาจส่ังระงับการกระทําดังกลาวหรือส่ังใหกระทําการใด
เพ่ือปองกันเหตุดังกลาวเทาที่จําเปน (รางมาตรา ๓๘) 
   (๔.๔) ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคมีความจําเปนตองปกเสา พาดสาย วางทอ หรือกระทําการใด ๆ ภายในเขตระบบรถ
ขนสงทางราง ใหหนวยงานของรัฐนั้นแจงใหกรมการขนสงทางรางทราบเพ่ือทําความตกลงรวมกัน 
และอธิบดีกรมการขนสงทางรางอาจกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการเพ่ือปองกันความเสียหาย 
อันอาจเกิดแกเขตระบบรถขนสงทางรางได (รางมาตรา ๓๙)  
  (๕) หมวด ๔ การประกอบกิจการขนสงทางราง  
   (๕.๑) สวนที่ ๑ การขออนุญาตประกอบกิจการขนสงทางราง 
    (๕.๑.๑) การประกอบกิจการขนสงทางรางเปนกิจการท่ีตองไดรับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม สวนการประกอบกิจการขนสงทางรางเพ่ือกิจการ
ของตนไมตองขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม แตตองไดรับความเห็นชอบ
จากอธิบดีกรมการขนสงทางราง และตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการขนสงทางราง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๔๐ ถึงรางมาตรา ๔๑) 
    (๕.๑.๒) กําหนดใหใบอนุญาตมี ๓ ประเภท ไดแก ๑) ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรางเพ่ือการขนสง ๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการการเดินรถขนสงทางราง  
และ ๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพ่ือการขนสงและการเดินรถขนสงทางราง (รางมาตรา ๔๒) 
    (๕.๑.๓) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะของผูขอรับใบอนุญาต 
รวมถึงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต อายุของใบอนุญาตแตละประเภท การพักใช
และเพิกถอนใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญ (รางมาตรา ๔๓ ถึงรางมาตรา ๕๓) 
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   (๕.๒) สวนที่ ๒ หนาที่ของผูประกอบกิจการขนสงทางราง 
    (๕.๒.๑) ผู ได รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางราง 
ตองประกอบกิจการตามประเภทและเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบอนุญาต ตองจัดใหมีการประกัน 
ความเสียหาย ตองแจงเหตุที่ทําใหหรือจะทําใหการเดินรถขนสงทางรางตองหยุดชะงัก หรือมีเหตุฉุกเฉิน 
หรือเปนอุปสรรคตอการขนสงทางรางอยางมนีัยสําคัญตออธิบดีกรมการขนสงทางรางหรอืผูซึ่งอธบิดี
กรมการขนสงทางรางมอบหมายโดยเร็ว ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในการขนสงทางรางและการรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ประกอบกิจการขนสงทางราง  
และตองใหบริการขนสงทางรางอยางตอเนื่องและไมหยุดชะงัก ตลอดจนตองสงบัญชีแสดงฐานะ 
ทางการเงินและงบการเงิน รวมท้ังรายงานประจําปใหแกอธิบดีกรมการขนสงทางราง นอกจากนี้  
ยังกําหนดหามผูไดรับใบอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่น พรอมท้ังกําหนดลักษณะ
ของการดําเนินการท่ีถือวามีผลเปนการโอนสิทธิตามใบอนุญาตดวย (รางมาตรา ๕๔ ถึงรางมาตรา ๖๐) 
    (๕.๒.๒) ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางราง
ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดหรือประสงคจะเลิกประกอบกิจการขนสงทางราง ใหมีหนังสือ 
แจงใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางทราบลวงหนา และในกรณีที่อธิบดีกรมการขนสงทางรางเห็นวา 
ผูไดรับใบอนุญาตมีสถานะหรือมีการดําเนินงานอยูในลักษณะท่ีไมอาจประกอบกิจการตอไปได  
ใหกรมการขนสงทางรางเขาไปดําเนินกิจการแทนผูไดรับใบอนุญาต (รางมาตรา ๖๑)  
    (๕.๒.๓) กําหนดใหใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางราง 
ของประเทศท่ีมีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศท่ีมีการเดินรถขนสงทางรางระหวางกัน 
เปนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิี้ ทั้งนี้ การเดินรถขนสงทางรางเขามาในราชอาณาจักรหรือไปยัง
อีกประเทศหนึ่งโดยผานเขามาในราชอาณาจักรของผูประกอบกิจการขนสงทางรางของตางประเทศ 
ใหเปนไปตามอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ หรือตามที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย  
(รางมาตรา ๖๒) 
   (๕.๓) สวนที่ ๓ การกําหนดอัตราคาโดยสารและคาบริการ 
    (๕.๓.๑) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางรางมีสิทธิ
เรียกเก็บคาโดยสาร คาขนสง คาใชประโยชนจากรางและทรัพยสินท่ีจําเปนในการประกอบกิจการ
ขนสงทางราง และคาบริการอื่นในการขนสงทางรางจากการประกอบกิจการขนสงทางราง  
ตามอัตราท่ีผูไดรับใบอนุญาตกําหนด ซึ่งตองเหมาะสมและเปนธรรมแกผูใหบริการและผูใชบริการ 
และตองสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและประเภทของการใหบริการ แตตองไมเกินอัตราขั้นสูง
ท่ีคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางรางประกาศกําหนด รวมทั้งตองประกาศอัตราคาโดยสาร 
และคาบริการอื่น ๆ ทั้งหมดดังกลาวใหสาธารณชนทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนวันท่ี 
จะบังคับใชอัตรานั้น (รางมาตรา ๖๓) 
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    (๕.๓.๒) ในการกําหนดอัตราขั้นสูงของคาโดยสาร คาขนสง  
คาใชประโยชนจากราง และทรัพยสินที่จําเปนในการประกอบกิจการขนสงทางราง และคาบริการอื่น 
ของผูไดรับใบอนุญาต คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางรางตองคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ
โดยทั่วไป เชน ภาวะเงินเฟอ สิทธิของผูโดยสารบางกลุม เชน ผูสูงอายุ เด็ก หรือคนพิการ 
ผูดอยโอกาส การบูรณาการคาโดยสารระหวางคาโดยสารรถขนสงทางรางกับการใหบริการขนสง
สาธารณะรูปแบบอื่น และตองทบทวนอัตราขั้นสูงดังกลาวทุก ๕ ป อยางไรก็ดี หากในระหวาง 
ระยะเวลานั้นมีขอเท็จจริงที่เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางราง
หรือผูไดรับใบอนุญาตอาจรองขอใหมีการทบทวนอัตราขั้นสูงดังกลาวกอนถึงกําหนดระยะเวลา  
๕ ปได (รางมาตรา ๖๔ และรางมาตรา ๖๕) 
    (๕.๓.๓) คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางรางอาจกําหนด
ประเภทของบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสาร หรือไดรับการลดหยอนคาโดยสาร 
เพ่ือประโยชนในการเขาถึงบริการรถขนสงทางราง (รางมาตรา ๖๖) 
   (๕.๔) สวนที่ ๔ การเชื่อมตอรางเพ่ือการขนสงทางรางรวมกัน 
    (๕.๔.๑) เจาของโครงการ หรือเอกชนเจาของรางหรือทางเฉพาะ  
มีหนาท่ีตองยินยอมใหมีการเชื่อมตอรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนสงรวมกันเมื่อมีการรองขอ 
และไดรบัความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการขนสงทางราง (รางมาตรา ๖๗) 
    (๕.๔.๒) กําหนดหนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสง
ทางรางท่ีตองมีการใชรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนสงรวมกัน และหามผูจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน
ปฏิเสธไมใหผูประกอบกิจการขนสงทางรางรายอื่นรวมเชื่อมตอรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนสง
รวมกันกับของตนเอง เวนแตความจุของรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนสงที่มีอยูไมเพียงพอแกการให
ผูประกอบกิจการขนสงทางรายอื่นรวมใชประโยชนรางหรือทางเฉพาะ หรือการเชื่อมตอราง 
หรือทางเฉพาะเพ่ือการขนสงรวมกันมีปญหาทางเทคนิคท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการขนสง 
ทางราง หรือเปนเหตุขัดขวางการขนสงทางราง (รางมาตรา ๖๘ และรางมาตรา ๖๙) 
    (๕.๔.๓) เจาของโครงการ เอกชนเจาของรางหรือทางเฉพาะ  
หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางรางที่ใหเชื่อมตอรางหรือทางเฉพาะที่ใชรวมกัน  
มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในอัตราท่ีเปนธรรมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การขนสงทางรางประกาศกาํหนด (รางมาตรา ๗๐) 
   (๕.๕) สวนที่ ๕ การจัดสรรความจุ ตารางเวลาการเดินรถขนสงทางราง 
และเสนทาง  
    (๕.๕.๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนสง
ทางราง ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวนไมเกิน  
๗ คน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จากผูปฏิบัติ
หนาท่ีในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางราง โดยใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางหรือผูซึ่ง



๑๐ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

อธิบดีกรมการขนสงทางรางมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการขนสง 
ทางรางแตงตั้งขาราชการในกรมการขนสงทางรางจํานวนไมเกิน ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ  
และกําหนดหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการดังกลาว โดยใหมีหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาท  
ขอขัดแยง ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาการเดินรถขนสงทางรางดวย (รางมาตรา ๗๑ ถึงรางมาตรา ๗๓) 
    (๕.๕.๒) กําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ
ดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับ
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนสงทางรางโดยอนุโลม และใหไดรับประโยชน
หรือคาตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา ๗๔ และรางมาตรา ๗๕) 
    (๕.๕.๓) ผู จัดการโครงสรางพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดสรรความจุ  
ตารางการเดินรถขนสงทางราง และเสนทาง ตามท่ีคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนสง 
ทางรางประกาศกําหนด อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริการประชาชน 
ผูจัดการโครงสรางพ้ืนฐานอาจกําหนดเพ่ิมจํานวนเท่ียวในการใหบริการเดินรถขนสงทางรางได  
(รางมาตรา ๗๖ และรางมาตรา ๗๗) 
    (๕.๕.๔) ผูจัดการโครงสรางพ้ืนฐานของรางหรือทางเฉพาะท่ีตองมี
การใชรวมกันมีหนาท่ีตองยินยอมใหมีการเขารวมใชรางหรือทางเฉพาะได และตองจัดทํา 
และเปดเผยเอกสารโครงขายรางหรือทางเฉพาะ เพ่ือใหผูซึ่งประสงคจะประกอบกิจการเดินรถขนสง 
ทางรางสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาว (รางมาตรา ๗๘) 
    (๕.๕.๕) ผูซึ่งประสงคจะประกอบกิจการขนสงทางรางตอง
ดําเนินการจัดทําสัญญาการเขาใชรางหรือทางเฉพาะกับผูจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน กอนย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางรางตออธิบดีกรมการขนสงทางราง (รางมาตรา ๗๙) 
    (๕.๕.๖) กําหนดใหผู จัดการโครงสรางพ้ืนฐานและผูประกอบ
กิจการขนสงทางรางทําขอตกลงรวมกันเพ่ือกําหนดคาใชประโยชนจากรางและทรัพยสินท่ีจําเปน 
ในการประกอบกิจการขนสงทางราง ท้ังนี้ ตองไมเกินอัตราขั้นสูงท่ีคณะกรรมการนโยบายการขนสง
ทางรางประกาศกําหนด (รางมาตรา ๘๐) 
  (๖) หมวด ๕ การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ 
   (๖ .๑)  กํ าหนดบทนิยามคํ าว า  “อุบัติ เหตุ” “อุบัติ เหตุ ร ายแรง” 
“อุบัติการณ” และ “การสอบสวน” (รางมาตรา ๘๑) 
   (๖.๒) สวนที่ ๑ คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ 
    - กําหนดใหมีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ 
ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอีกไมเกิน ๗ คน  
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จากผูซึ่งมี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการขนสงทางราง ดานวิศวกรรม ดานวิทยาศาสตร  
ดานการคุมครองผูบริโภค ดานกฎหมาย หรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางราง อันเปน



๑๑ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ และใหอธิบดี
กรมการขนสงทางรางเปนเลขานุการ รวมถึงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง หนาที่และอํานาจ รวมทั้งการใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการ 
ท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับแกการประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนการไดรับผลประโยชนหรือคาตอบแทนของกรรมการ 
(รางมาตรา ๘๒ ถึงรางมาตรา ๘๖) 
   (๖.๓) สวนที่ ๒ การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ 
    (๖.๓.๑) เมื่ ออธิบดีกรมการขนสงทางรางหรือ ผูซึ่ งอธิบด ี
กรมการขนสงทางรางมอบหมายไดรับแจงอุบัติเหตุ อุบัติเหตุรายแรง หรืออุบัติการณ ใหแจง
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณเพ่ือทําการสอบสวนโดยเร็ว (รางมาตรา ๘๗) 
    (๖.๓.๒) กําหนดอํานาจของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหต ุ
และอุบัติการณ (รางมาตรา ๘๘) 
    (๖.๓.๓) การสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุรายแรง หรืออุบัติการณ 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนในการใชขอมูลสําหรับการปรับปรุงความปลอดภัยในการขนสงทางราง 
เพ่ือปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุรายแรง หรืออุบัติการณทํานองเดียวกันขึ้นอีก โดยมิใชเปน 
การสอบสวนเพ่ือการกลาวโทษบุคคลหรือกําหนดใหบุคคลใดตองรับผิด และตองดําเนินการ 
แยกออกจากการสอบสวนหรือการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและการดําเนินการ 
ของหนวยงานอื่นที่มีหนาที่และอํานาจสอบสวนตามกฎหมายที่มุงหมายใหไดตัวผูกระทําใหเกิดเหตุ
ดังกลาวหรือบุคคลซึ่งจะตองรับโทษตามกฎหมาย (รางมาตรา ๘๙) 
    (๖.๓.๔) หามหนวยงานท่ีดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 
อุบัติเหตุรายแรง หรืออุบัติการณ ตามกฎหมายอื่น เรียกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการ 
ดังกลาวแตงตั้ ง  รวมถึงหนวยงานหรือบุคคลซึ่ ง ไดรับมอบหมายเกี่ ยวกับการสอบสวน 
ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ ไปเปนพยานในขอกลาวหาและความรับผิด 
ในการดําเนินการสอบสวนของหนวยงานดังกลาว (รางมาตรา ๙๐) 
    (๖.๓.๕) กําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ
ประกาศกําหนดพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุรายแรง หรืออุบัติการณ และบริเวณโดยรอบของพ้ืนที่นั้น
ใหเปนพ้ืนท่ีควบคุมการสอบสวนไดไมเกิน ๑๕ วัน อยางไรก็ดี หากมีความจําเปนอาจขยาย
ระยะเวลาไดอีกไม เกิน ๑๕ วัน ท้ังนี้  ตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงแนวเขตพ้ืนที่ควบคุม 
การสอบสวนดังกลาวดวย (รางมาตรา ๙๑) 
 
 



๑๒ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

    (๖.๓.๖) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุรายแรง หรืออุบัติการณ  
ผูประจําหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุรายแรง หรืออุบัติการณ ตองเขารับ 
การตรวจทางการแพทยโดยเร็ว หากไมเขารับการตรวจ ใหคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหต ุ
และอุบัติการณหรือผูซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณมอบหมายมีอํานาจควบคุม
ผูประจําหนาที่นั้น เพ่ือนําตัวไปรับการตรวจทางการแพทยได (รางมาตรา ๙๒) 
    (๖.๓.๗) คณะกรรมการสอบสวนอุบัติ เหตุและอุบัติการณ 
และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวนตองรักษาความลับของขอมูล เอกสาร หรือหลักฐาน 
ท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนท่ีอยูในความครอบครองหรือพิทักษของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหต ุ
และอุบัติการณ หรือผูซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณมอบหมาย โดยจะเปดเผย
ขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาว ไดเฉพาะเทาท่ีจําเปนและเพ่ือประโยชนแหงการสอบสวน
เทานั้น (รางมาตรา ๙๓) 
    (๖.๓.๘) คณะกรรมการสอบสวนอุบัติ เหตุและอุบัติการณ 
ตองจัดทํารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุรายแรง หรืออุบัติการณ ใหเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ 
ไมใหนํารายงานดังกลาวไปใชในกระบวนการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ กระบวนการยุติธรรม 
หรือการดําเนนิการใด ๆ ที่มุงกลาวโทษบุคคลหรือกําหนดใหบุคคลใดตองรับโทษ (รางมาตรา ๙๔) 
  (๗) หมวด ๖ ผูตรวจการขนสงทางราง 
   (๗.๑) กําหนดอํานาจของผูตรวจการขนสงทางรางในการตรวจสอบ 
การประกอบกิจการขนสงทางราง เชน ใหเขาไปในสถานท่ีประกอบกิจการขนสงทางรางหรอืสถานท่ี
ทําการของผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางราง ยึดหรืออายัดส่ิงของหรือเอกสารที่อยูใน
สถานท่ีประกอบกิจการขนสงทางรางหรือสถานท่ีทําการของผูไดรับใบอนุญาตดังกลาว ระงับ 
การออกเดินทางหรือกักขบวนรถขนสงทางราง ตรวจหรือส่ังใหพนักงานขับรถขนสงทางราง 
หรือพนักงานควบคุมรถขนสงทางราง หยุดรถขนสงทางราง เพ่ือทําการตรวจสอบการปฏิบัต ิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงมีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือส่ังใหผูประจําหนาท่ีรับการตรวจ 
หรือทดสอบวาผูประจําหนาท่ีนั้นเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น ยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุท่ี 
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือไม (รางมาตรา ๙๕ ถึงรางมาตรา ๙๘) 
   (๗.๒) เมื่อผูตรวจการขนสงทางรางพบหรือไดรับแจงเหตุขัดของกับ 
การขนสงทางราง และเปนเหตุใหการใหบริการขนสงทางรางหยุดชะงัก ตองรายงานใหอธิบดี
กรมการขนสงทางรางทราบโดยเร็ว เพ่ือใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางส่ังการใหผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการขนสงทางรางดําเนินการแกไขเหตุดังกลาว (รางมาตรา ๙๙) 
 
 
 



๑๓ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

   (๗.๓) ผูไดรับใบอนุญาตหรือตัวแทนท่ีไมเห็นดวยกับการวินิจฉัยส่ังการ 
ของผูตรวจการขนสงทางราง ใหอุทธรณเปนหนังสือตอผูตรวจการขนสงทางรางภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง และผูตรวจการขนสงทางรางตองพิจารณาคําอุทธรณและแจงผล 
การพิจารณาอุทธรณใหผูอุทธรณทราบภายในระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันไดรับอุทธรณ 
   ในกรณีท่ีผูตรวจการขนสงทางรางเห็นดวยกับคําอุทธรณใหดําเนินการ
เปล่ียนแปลงคําส่ังภายในกําหนดเวลาดังกลาว ถาไมเห็นดวย ใหรายงานความเห็นพรอมท้ังเหตุผล
ไปยังอธิบดีกรมการขนสงทางรางเพ่ือพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน 
ในกรณีมีเหตุจําเปน ใหขยายระยะเวลาไดไมเกิน ๓๐ วนันับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว  
(รางมาตรา ๑๐๐) 
  (๘) หมวด ๗ ผูประจําหนาที่ 
   (๘.๑) หามผูใดเปนผูประจําหนาที่ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
กรมการขนสงทางราง หรือมีใบอนุญาตซึ่งออกใหโดยรัฐภาคแีหงอนสัุญญาหรือรฐัที่ไดทําความตกลง
กับประเทศไทย  
   ผูประจําหนาท่ีซึ่งตองไดรับใบอนุญาต ไดแก พนักงานขับรถขนสงทางราง 
พนักงานควบคุมรถขนสงทางราง หรือพนักงานประเภทอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สวนผูซึ่ง 
มีใบอนุญาตผูประจําหนาท่ีของผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางรางตางประเทศซึ่งจะ 
เดินรถขนสงทางรางเขามาในราชอาณาจักรหรือไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยผานเขามาในราชอาณาจักร 
ในกรณีท่ีมีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศท่ีมีการเดินรถขนสงทางรางระหวางกันนั้น  
ถาไดนําใบอนุญาตผูประจําหนาที่ใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางรับรองแลว ใหถือวาเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตผูประจําหนาที่จากอธิบดีกรมการขนสงทางรางตามพระราชบัญญัตินี้  
(รางมาตรา ๑๐๑ และรางมาตรา ๑๐๒) 
   (๘.๒) กําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตผูประจําหนาท่ีและอายุ
ใบอนุญาตผูประจําหนาท่ี รวมทั้งกําหนดใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางกําหนดหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขการอบรมความรู หรือทักษะ หรือหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่เปนผูประจําหนาที ่
ของหนวยงานหรือสถาบันท่ีกรมการขนสงทางรางรับรอง (รางมาตรา ๑๐๓ ถึงรางมาตรา ๑๐๕) 
   (๘.๓) พนักงานเจาหนาท่ีจะตองรายงานใหอธิบดีกรมการขนสงทางราง
ทราบโดยเร็วเมื่อปรากฏวา ผูประจําหนาท่ีคนใดหยอนคุณสมบัติเกี่ยวกับสุขภาพรางกาย  
หรือความรูหรือความสามารถ และใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางมีอํานาจส่ังใหผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการขนสงทางรางส่ังใหผูประจําหนาที่นั้นเขารับการทดสอบโดยการตรวจทางการแพทย 
หรือเขารับการทดสอบความรูความสามารถทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติได โดยผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการขนสงทางรางตองจัดผูประจําหนาท่ีผูอื่นมาปฏิบัตหินาที่แทนผูประจําหนาท่ีดงักลาว
เปนการชั่วคราว (รางมาตรา ๑๐๖) 



๑๔ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

   (๘.๔ )  ผู ประ จําหน าที่ ต อ งป ฏิบัติ ต ามมาตรฐาน ผู ประ จําหน า ท่ี 
และขอกําหนดทางวินัยตามท่ีอธิบดีกรมการขนสงทางรางประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๐๗) 
   (๘.๕) อธิบดีกรมการขนสงทางรางมีอํานาจส่ังพักใชและเพิกถอนใบอนญุาต
ผูประจําหนาท่ีได (รางมาตรา ๑๐๘ และรางมาตรา ๑๐๙) 
   (๘ .๖ )  ผู ประ จําหน า ท่ีต องมี ใบอนุญาตผูประ จําหน า ท่ีอ ยู กับตั ว 
ในขณะปฏิบัติหนาท่ี และตองแสดงตอผูตรวจการขนสงทางรางเมื่อขอตรวจใบอนุญาตดังกลาว  
(รางมาตรา ๑๑๐) 
  (๙) หมวด ๘ การจดทะเบียนรถขนสงทางราง 
   (๙.๑) หามนํารถขนสงทางรางท่ีไมไดจดทะเบียนมาใชในการประกอบ
กิจการขนสงทางราง ยกเวนรถขนสงทางรางท่ีเปนพระราชพาหนะและรถขนสงทางทหาร โดยให 
ผูประสงคจะขอจดทะเบียนรถขนสงทางราง ย่ืนคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๑๑ ถึงรางมาตรา ๑๑๓) 
   (๙.๒) กําหนดคุณลักษณะของรถขนสงทางรางท่ีจะนํามาขอจดทะเบียน 
และใหนายทะเบียนออกแผนปายทะเบียนรถขนสงทางรางและหลักฐานแสดงการจดทะเบียน
สําหรับรถขนสงทางรางท่ีจดทะเบียนแลว ท้ังนี้ รถขนสงทางรางจะตองแสดงแผนปายทะเบียน
ดังกลาวตามแบบและหลักเกณฑท่ีอธิบดีกรมการขนสงทางรางประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๑๔ 
ถึงรางมาตรา ๑๑๖) 
   (๙.๓) นายทะเบียนมีหนาท่ีรายงานใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางทราบ 
ในกรณีท่ีรถขนสงทางรางท่ีไดจดทะเบียนแลวมีเหตุสงสัยวา มีความชํารุดบกพรอง หรือมีสภาพ 
ไมปลอดภัยในการใช หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือใหอธิบดีกรมการขนสง 
ทางรางส่ังใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบรถขนสงทางรางดังกลาว ทั้งนี้ โดยใหผูประกอบกิจการ
ขนสงทางรางซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองรถขนสงทางรางนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  
(รางมาตรา ๑๑๗) 
   (๙.๔) ผูประกอบกิจการขนสงทางรางซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครอง 
รถขนสงทางรางท่ีจดทะเบียนแลว มีหนาท่ีตองดูแลและบํารุงรักษารถขนสงทางรางใหอยูในสภาพ 
ท่ีปลอดภัยในการใชและไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น หรือสงผลกระทบตอระบบ 
การขนสงทางรางหรือส่ิงแวดลอม หรือนาจะเปนเหตุใหเกิดภยันตรายขึ้น  
   อธิบดีกรมการขนสงทางรางมีอํานาจส่ังใหผูประกอบกิจการขนสงทางราง 
ซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองรถขนสงทางรางท่ีจดทะเบียนแลว นํารถขนสงทางรางบางประเภท 
ลักษณะ หรือขนาดเขารับการตรวจสภาพได  
(รางมาตรา ๑๑๘) 



๑๕ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

   (๙.๕) การแกไข เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงสวนหนึ่งสวนใดของรถขนสง
ทางราง หรือสวนควบหรืออุปกรณสําหรับรถขนสงทางราง ซึ่งเปนสาระสําคัญของตัวรถขนสง 
ทางรางที่จดทะเบียนแลว ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน (รางมาตรา ๑๑๙) 
   (๙.๖) ผูโอนและผูรับโอนตองแจงการโอนรถขนสงทางรางท่ีจดทะเบียน
แลวตอนายทะเบียนเพ่ือดําเนินการทางทะเบียนภายใน ๓๐ วนันับแตวันโอน (รางมาตรา ๑๒๐)  
   (๙.๗) หากผูประกอบกิจการขนสงทางรางซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครอง
รถขนสงทางรางท่ีไดจดทะเบียนแลวประสงคจะเลิกใชรถขนสงทางรางท่ีไดจดทะเบียน ใหแจง 
ตอนายทะเบียนภายใน ๓๐ วนันับแตวันท่ีเลิกใช สวนในกรณีที่รถขนสงทางรางที่ไดจดทะเบียนแลว
สูญหายหรือถูกทําลายลง ใหแจงตอนายทะเบียนภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีมีเหตุดังกลาว โดยใหแจง
เลิกใชพรอมกันดวย (รางมาตรา ๑๒๑) 
  (๑๐) หมวด ๙ การคุมครองผูโดยสารและผูใชบริการ 
   (๑๐.๑) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางรางจะเรียกเก็บ 
คาโดยสาร คาขนสง คาใชประโยชนจากรางและทรัพยสินท่ีจําเปนในการประกอบกิจการขนสง 
ทางราง และคาบริการอื่น เกินกวาอัตราท่ีคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางรางประกาศกําหนด
ไมได (รางมาตรา ๑๒๒) 
   (๑๐.๒) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางรางตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายใหแกผูโดยสารเมื่อการเดนิรถขนสงทางรางมเีหตลุาชาหรือถูกยกเลิก และตองจัดให
มีการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแกชีวิตและรางกายของผูโดยสารและผูใชบริการ ตลอดจนตอง
จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูโดยสารและผูใชบริการ โดยเฉพาะผูทุพพลภาพ ผูสูงอายุ  
สตรีมีครรภ และเด็ก ใหมีความเหมาะสมแกการใชบริการของการประกอบกิจการขนสงทางราง 
(รางมาตรา ๑๒๓ ถึงรางมาตรา ๑๒๕) 
   (๑๐.๓) ผูโดยสาร ผูใชบริการ หรือบุคคลอื่น ท่ีไดรับความเดือดรอน 
จากการประกอบกิจการขนสงทางรางมีสิทธิรองเรียนตออธิบดีกรมการขนสงทางราง และอธิบดี
กรมการขนสงทางรางหรือผูซึ่งอธิบดีกรมการขนสงทางรางมอบหมายจะตองดําเนินการสอบสวน
ขอเท็จจริงและมีคําส่ังโดยเร็ว ท้ังนี้ ตองไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียนดังกลาว  
(รางมาตรา ๑๒๖) 
   (๑๐.๔) ผูโดยสาร ผูใชบริการ หรือบุคคลอื่น ท่ีอยูในบริเวณสถานีตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑวาดวยความปลอดภัยในชีวิตรางกาย และทรัพยสิน การรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในบริเวณสถานีตามท่ีอธิบดีกรมการขนสงทางราง 
ประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๒๗) 
 
 
 



๑๖ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

  (๑๑) หมวด ๑๐ บทกําหนดโทษ 
   (๑๑.๑) สวนที่ ๑ โทษปรับทางปกครอง 
    (๑๑.๑.๑) กําหนดใหผูประจําหนาท่ี ผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการขนสงทางราง กรรมการหรือผูมีอํานาจจัดการแทนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสง
ทางราง ซึ่งไดกระทําความผิดท่ีมีบทกําหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ อาจถูกดําเนิน
มาตรการลงโทษปรับทางปกครองได (รางมาตรา ๑๒๘ และรางมาตรา ๑๒๙) 
    (๑๑.๑.๒) กําหนดใหโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี ้
มี ๒ ชั้น ไดแก โทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท และโทษปรับ
ทางปกครองชั้น ๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๔๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยางไรกด็ี 
หากการกระทําความผิดนั้นเปนการกระทําความผิดท่ีมีลักษณะตอเนื่องตองระวางโทษปรับ 
เปนรายวัน ไดแก โทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ใหปรับวันละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และโทษปรับ 
ทางปกครองชั้น ๒ ใหปรับวันละไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๑๓๐) 
    (๑๑.๑.๓) การกระทําความผิดของผูประจําหนาท่ี ผู ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางราง กรรมการหรือผูมีอํานาจจัดการแทนผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการขนสงทางราง จะมีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ หรือชั้น ๒ และจะมีโทษปรับ 
ทางปกครองขั้นต่ําหรือขั้นสูง ใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวงคมนาคม โดยใหคํานึงถึงลักษณะ
ของความรายแรงของการกระทําความผิดและความเสียหายท่ีเกิดขึ้น (รางมาตรา ๑๓๑) 
    (๑๑.๑.๔) กําหนดใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางเปนผูวินิจฉัย 
โทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดท่ีตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ และกําหนดให
คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้ง 
ประกอบดวยผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกรมการขนสงทางราง และผูแทนสํานักงานอัยการ 
สูงสุด เปนผูวินิจฉัยโทษปรับทางปกครอง สําหรับการกระทําความผิดท่ีตองระวางโทษปรับ 
ทางปกครองชั้น ๒ และความผิดท่ีตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ที่ เกี่ยวเนื่องกัน  
(รางมาตรา ๑๓๒) 
    (๑๑.๑.๕) กําหนดใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางพิจารณาใช
มาตรการลงโทษปรับทางปกครองแกผูถูกกลาวหาท่ีเปนผูประจําหนาท่ี ผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการขนสงทางราง กรรมการหรือผูมีอํานาจจัดการแทนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสง
ทางรางตามสมควร ท้ังนี้ หากมีการรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในคดีเกี่ยวกับ 
การกระทําความผิดของบุคคลดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีกรมการขนสงทางราง
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษ และใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางพิจารณา
ใชมาตรการลงโทษปรับทางปกครองกับผูซึ่งถูกกลาวหาดังกลาว ในกรณีท่ีอธิบดีกรมการขนสง 
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ทางรางเห็นควรใชมาตรการลงโทษปรับทางปกครอง ใหดําเนินการสอบสวนเพ่ือพิจารณามาตรการ
ลงโทษปรับทางปกครองตอไป พรอมท้ังแจงใหพนักงานสอบสวนทราบ แตหากอธิบดีกรมการขนสง
ทางรางไมเห็นควรใชมาตรการลงโทษปรับทางปกครอง ใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางแจงพนักงาน
สอบสวนดาํเนินคดีอาญาตอไป (รางมาตรา ๑๓๓ และรางมาตรา ๑๓๔) 
    (๑๑.๑.๖) กําหนดใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางแตงตั้งเจาหนาท่ี
สอบสวน เพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานและทําความเห็นกอนเสนอใหอธิบดีกรมการขนสง
ทางรางพิจารณามาตรการลงโทษปรับทางปกครอง ทั้งนี้ หากเจาหนาที่สอบสวนเห็นวาควรลงโทษ 
ผูซึ่ งถูกกลาวหาวากระทําความผิดในโทษปรับทางปกครองชั้นใด ใหเสนอเรื่องตออธิบด ี
กรมการขนสงทางรางเพ่ือดําเนินการตอไป (รางมาตรา ๑๓๕ และรางมาตรา ๑๓๖)  
    (๑๑.๑.๗) การวินิจฉัยโทษปรับทางปกครองตองทําคําวินิจฉัย 
เปนหนังสือ โดยระบุขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิงและเหตุผลแหงคําวินิจฉัย 
พรอมท้ังมีหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหาทราบดวย ท้ังนี้ หากผูถูกกลาวหาซึ่งถูกส่ังลงโทษปรับ 
ทางปกครองยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยดังกลาว ใหทําบันทึกความยินยอมเพ่ือให 
ผูถูกกลาวหาลงนาม ในกรณีนี้ใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองระงับ แตถาหากผูถูกกลาวหา 
ไมยินยอมลงนาม ใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางแจงพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีอาญา 
แกผูกระทําความผิดตอไป (รางมาตรา ๑๓๗ ถึงรางมาตรา ๑๓๙)  
    (๑๑ .๑ .๘ )  หากบุ คคลซึ่ งล งนามในบันทึ กความ ยินยอม 
ในขอ (๑๑.๑.๗) ไมชําระเงินตามบันทึกความยินยอมหรือชําระไมครบถวน ใหอธิบดีกรมการขนสง
ทางรางย่ืนคํารองตอศาลปกครองชั้นตน เพ่ือดําเนินการบังคับใหเปนไปตามบันทึกความยินยอม 
และใหศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจกําหนดคําบังคับส่ังใหบุคคลซึ่งลงนามในบันทึกความยินยอม
ดังกลาวชําระคาปรับทางปกครองตามควรแกกรณี ท้ังนี้ คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนในเรื่อง
ดังกลาวใหเปนที่สุด (รางมาตรา ๑๔๐) 
    (๑๑.๑.๙) วิธีพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองของเจาหนาท่ี
สอบสวน แบบคําวินิจฉัยโทษปรับทางปกครอง และการจัดทําบันทึกความยินยอมของ 
ผูถูกกลาวหา ใหเปนไปตามระเบียบวิธีพิจารณาโทษปรับทางปกครองท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมกาํหนด (รางมาตรา ๑๔๑) 
   (๑๑.๒) สวนที่ ๒ โทษทางอาญา 
    - กําหนดการกระทําท่ีเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และโทษ
ทางอาญา ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเปนความผิดที่มีโทษจําคุกไมเกิน 
๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท ใหพนักงานเจาหนาที่ (อธิบดีกรมการขนสงทางรางหรือผูซึ่ง
อธิบดีกรมการขนสงทางรางแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้) มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 
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และเมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในเวลาท่ีกําหนดแลว ใหถือวา 
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตหากผูตองหาไมยินยอม
ตามท่ีเปรียบเทียบหรือยินยอมแลวแตไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหดําเนินคดีกับ
ผูตองหาตอไป (รางมาตรา ๑๔๒ ถึงรางมาตรา ๑๕๗) 
  (๑๒) บทเฉพาะกาล 
   (๑๒.๑) กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางรางประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เปนรองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตําแหนงจํานวน ๘ คน ไดแก รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงคมนาคม 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี ้
ใชบังคับ (รางมาตรา ๑๕๘) 
   (๑๒.๒) กําหนดใหโครงการเกี่ยวกับการขนสงทางรางท่ีไดเริ่มดําเนินการไว
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับและยังไมแลวเสร็จ ดําเนินการตอไปตามเดิม เวนแต
คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางรางจะมีมติเปนอยางอื่น (รางมาตรา ๑๕๙) 
   (๑๒.๓) กําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชนที่การรถไฟแหงประเทศไทย 
และการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีอยูตามกฎหมายวาดวยการรถไฟแหงประเทศไทย
หรือกฎหมายวาดวยการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ยังคงมีอยูตอไปเพียงเทาท่ีไมขัด 
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๖๐)  
   (๑๒.๔) กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมดําเนินการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางรางตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย  
และการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ 
ขอบเขตการใหบริการ รวมท้ังสิทธิตาง ๆ ในการใหบริการขนสงทางรางในความรับผิดชอบ  
ของการรถไฟแหงประเทศไทยหรือการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ภายใน ๑๒๐ วัน 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนสงทางราง 
โดยคํานึงถึงสิทธิและขอผูกพันท่ีมีอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รวมท้ังกําหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับการพัฒนาการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
(รางมาตรา ๑๖๑) 
 
 



๑๙ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

   (๑๒.๕) ในกรณีที่การประกอบกิจการขนสงทางรางของการรถไฟ 
แหงประเทศไทย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการใหสัมปทานหรือทําสัญญาวาจางผูใดเปนผูประกอบกิจการขนสงทางรางแลว 
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูไดรับสัมปทานหรือผูทําสัญญาวาจางเดินรถขนสงทางราง
ดังกลาวยังคงมีสิทธิในการประกอบกิจการขนสงทางรางตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยูเดิมตามที่ไดรับ
สัมปทานหรือสัญญาวาจางเดินรถขนสงทางรางตอไป จนกวาสัมปทานหรือสัญญานั้นจะส้ินสุดลง 
โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตามพระราชบัญญัตินี้ และตามเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมกําหนด โดยใหถือวามีสิทธ ิหนาที่ และความรับผิดเชนเดียวกับผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการขนสงทางรางตามพระราชบญัญัตินี้ รวมทั้งหากผูไดรับสัมปทานหรือผูทําสัญญาวาจางเดินรถ
ขนสงทางรางดังกลาวกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีถือเปนเหตุใหถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการขนสงทางรางได และหากเปนการกระทําของผูไดรับสัมปทานหรือผูทําสัญญาวาจาง
เดินรถ ใหส่ังเพิกถอนสัมปทานหรือสัญญาวาจางเดินรถขนสงทางรางนั้นได 
   ในกรณีท่ีผูไดรับสัมปทานหรือผูทําสัญญาวาจางเดินรถขนสงทางราง 
ทําความตกลงกับการรถไฟแหงประเทศไทย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเปล่ียนแปลงสัญญาสัมปทานหรือสัญญานั้น
ใหเปนการไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางรางตามพระราชบญัญัตนิี้ และใหรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงคมนาคมดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางรางใหแกผูรับสัมปทาน 
หรือสัญญาวาจางเดินรถขนสงทางรางนั้น โดยใหไดรับสิทธิประกอบกิจการขนสงทางราง 
ตามขอบเขตการใหบริการเดิมท่ีคูกรณีไดตกลงกัน และตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูของสัญญา
สัมปทานหรือสัญญาวาจางเดินรถขนสงทางราง ท้ังนี้ เทาที่ ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัต ิ
แหงพระราชบัญญัตินี ้
   ในกรณีท่ีมีการตออายุสัญญาสัมปทานหรือสัญญาวาจางเดินรถขนสง 
ทางราง ใหผูรับสัมปทานหรือผูทําสัญญาวาจางเดินรถขนสงทางรางท่ีไดรับการตออายุสัญญา
สัมปทานหรือสัญญาวาจางการเดินรถขนสงทางราง ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสง 
ทางรางตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีมีการตออายุสัญญาสัมปทานหรือสัญญา
วาจางเดินรถขนสงทางรางดังกลาว และในระหวางนั้นใหยังคงใหบริการกิจการขนสงทางรางตอไปได 
ท้ังนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมตองพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสง 
ทางรางใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสง 
ทางราง 
(รางมาตรา ๑๖๒) 
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   (๑๒.๖) กําหนดใหเขตระบบรถไฟฟาและเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟา 
ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ และเขตทางรถไฟ 
ตามพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ยังคงใชบังคับตอไป  
จนกวาจะมีการกําหนดเขตระบบรถขนสงทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนสงทางราง  
(รางมาตรา ๑๖๓) 
   (๑๒.๗) กําหนดใหผูปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเดียวกับผูประจําหนาท่ี 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย หรือผู ไดรับสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี  
๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 
และใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนผูประจําหนาท่ีตออธิบดีกรมการขนสงทางรางภายใน ๑๒๐ วัน 
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหไดรับยกเวนไมตองไดรับใบรับรองจากหนวยงาน 
หรือสถาบันท่ีกรมการขนสงทางรางรับรอง หรอืหลักสูตรท่ีกรมการขนสงทางรางรับรอง ตามมาตรา ๑๐๓ (๒) 
และไดรับยกเวนไมตองมีอายุ สุขภาพรางกาย หรือความรูและความชํานาญ ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๐๓ (๔) (รางมาตรา ๑๖๔) 
   (๑๒.๘) กําหนดใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางดําเนินการใหการรับรอง
สถานฝกอบรมความรูหรือทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูประจําหนาท่ีใหแลวเสร็จภายใน 
๑๒๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๑๖๕) 
  (๑๓) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพ่ือการขนสง 
ใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถขนสงทางราง ใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพ่ือการขนสง 
และการเดินรถขนสงทางราง ใบอนุญาตผูประจําหนาท่ี หนังสือจดทะเบียนรถขนสงทางราง  
และแผนปายทะเบียนรถขนสงทางราง (บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายรางพระราชบัญญัติ) 

 ๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

     ภายหลังจากที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ไดเสนอ 
รางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. .... ตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรแลว มีสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว สรุปสาระสําคัญได 
ดังนี้ 
 ๒.๑ การขนสงทางรางเปนการคมนาคมขนสงคนและสินคาท่ีปลอดภัยที่สุดและมีตนทุน
นอยท่ีสุด ซึ่งหนวยงานที่เปนผูควบคุมดูแลระบบการขนสงทางรางในขณะนี้ ไดแก ๑) การรถไฟ 
แหงประเทศไทย โดยจะดูแลและควบคุมรถไฟระหวางเมือง ๒) การรถไฟฟาขนสงมวลชน 
แห งประเทศไทย  โดยจะดูแลและควบคุมรถไฟฟาในกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล  
และ ๓) กรุงเทพมหานคร โดยจะดูแลและควบคุมรถไฟฟาสายสีเขียว ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติฉบบันี ้
 



๒๑ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

มีผลใชบังคับแลว ทุกฝายท่ีเกี่ยวของควรทําความเขาใจกับการรถไฟแหงประเทศไทย การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร วา จะตองมีการแบงแยกหนาท่ีและอํานาจ 
ในการดูแลและควบคุมระบบการขนสงทางรางออกจากทั้ง ๓ หนวยงานดังกลาวอยางชัดเจน  
พรอมท้ังจัดทําสรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแบงแยกหนาที่และอํานาจดังกลาว ตลอดจน
จัดการประชาสัมพันธ เชิญชวนและสนับสนุนใหประชาชนและผูประกอบการใชระบบ 
การขนสงทางรางแทนการเดินทางหรือขนสงสินคาทางอื่น  
 ๒.๒ หากสามารถเชื่อมตอโครงขายระบบการขนสงทางรางท่ัวประเทศและทั่วภูมิภาค
แลว จะชวยยกระดับการใหบริการสาธารณะดานคมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อีกท้ัง 
ยังชวยลดปญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากการใชรถใชถนน ลดมลภาวะ ลดความ
เหล่ือมลํ้าทางการคมนาคมใหแกจังหวัดท่ีไมมีการขนสงทางราง ชวยลดภาระดานคาใชจายในการ
เดินทางและคาขนสงสินคาใหแกผูโดยสารและผูประกอบการ ตลอดจนทําใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ี
บริเวณที่รางตัดผานโดยเฉพาะบริเวณภาคใตของประเทศไทย ซึ่งจะทําใหนักลงทุนท้ังชาวไทย 
และชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น รวมถึงมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาในประเทศ
เพ่ิมขึ้นอีกดวย 
 ๒.๓ เมื่อมีการเชื่อมตอโครงขายระบบการขนสงทางรางในระดับภูมิภาคแลว จะตอง 
มีการบริหารจัดการระบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการขนสงทางรางใหมีประสิทธิภาพเหมือนกับในประเทศ
ญี่ปุนและเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เชน ระบบการเดินรถ ระบบอาณัติ
สัญญาณ ระบบโยธาและการกอสรางราง ระบบตรวจสอบและคัดกรองบุคคล ระบบรักษา 
ความปลอดภัย นอกจากนี้ ตองจัดหาเจาหนาท่ีที่มีความเปนมืออาชีพทั้งดานการรักษา 
ความปลอดภัยและการอพยพคนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ชางซอมบํารุงเครื่องจักร และตองนําเทคโนโลยี
ตรวจจับส่ิงผิดปกติและการเตือนภัยมาใชในระบบการขนสงทางรางดวย 
 ๒.๔ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางราง ควรสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
เกี่ยวกับการขนสงทางรางและพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหเขามาทําหนาท่ีตาง ๆ ในโครงขายระบบ 
การขนสงทางราง รวมถึงจัดหาแหลงเงินทุนท่ีมีดอกเบี้ยต่ําใหผูประกอบการท่ีตองการลงทุน 
ดานระบบการขนสงทางราง 
 ๒.๕ เนื่องจากโครงขายระบบการขนสงทางรางของประเทศไทยนั้น ใชรางขนาด
ประมาณ ๑ เมตร ในขณะท่ีรางของตางประเทศจะมีขนาดใหญกวา จึงมีประเด็นท่ีตองพิจารณาวา 
จะทําการเชื่อมตอโครงขายทางรางกับตางประเทศอยางไร 
 ๒.๖ หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเรงรัดดําเนินการโครงการขนสงทางรางท่ียังไมได
ดําเนินการหรือยังดําเนินการไมแลวเสร็จ เชน โครงการสวนตอขยายเสนทางรถไฟเสนทาง 
กรุงเทพถึงจังหวัดเชียงใหม ถึงจังหวัดเชียงราย และถึงอําเภอเชียงแสน โครงการรถไฟฟารางคู 
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ขนาดเบา (LRT) เสนทางบางนาถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟทางคูเสนทางปากน้ําโพ
ถึงเดนชัย โครงการรถไฟทางคูเพ่ือเชื่อมตอไปยังทาเรือตาง ๆ โครงการรถไฟทางคูเสนทางภาคใต 
โครงการรถไฟฟาชวงวงเวียนใหญถึงจังหวัดสมุทรสาคร และโครงการแลนดบริดจ เพราะจะชวย
สนับสนุนดานการคมนาคม ดานการคาและการทองเที่ยวของประเทศไทยใหดีย่ิงขึ้น 
 ๒.๗ หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดทําแผนงานการเชื่อมตอโครงขายระบบการขนสง 
ทางรางกับโครงขายระบบโลจิสติกสอื่นท้ังหมด ไดแก การคมนาคมทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ  
และเมื่อไดดําเนินการเชื่อมตอโครงขายระบบดังกลาวท้ังหมดเขาดวยกันแลว จะตองบริหารจัดการ
เวลาการขนสงใหรวดเร็วและมีมาตรฐาน ตองจัดที่จอดรถใหแกผูมาใชบริการระบบราง โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยและความไมเทาเทียมกันของกลุมผูใชบริการ ไดแก เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ  
และคนพิการ นอกจากนี้ ยังตองนําระบบบัตรโดยสารรวมมาใชเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ 
ใชบริการ ตลอดจนตองมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการคมนาคมขนสง
ทุกระบบเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 
 ๒.๘ ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางราง 
  ๒.๘.๑ การกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการนโยบายการขนสง
ทางราง จะทําใหการทํางานในการบูรณาการรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบการคมนาคมขนสงทางรถยนต ทางเรือ และทางเครื่องบิน มีลักษณะการดําเนินการ
อยางไร และจะเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วหรือไม 
  ๒.๘.๒ หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางรางบางประการ
อาจซ้ําซอนกับของหนวยงานอื่น  
  ๒.๘.๓ บทบาทของคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางราง มุงเนนประโยชน
ในทางการคา เศรษฐกิจ การแสวงหากําไร และผลประโยชนจากการใหบริการ มากกวา 
การใหบรกิารสาธารณะ  
  ๒.๘.๔ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดกําหนดหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ  
นโยบายการขนสงทางราง เกี่ยวกับการเสนอแนวทางเพ่ือเชื่อมตอการขนสงทางรางในระดับภูมิภาค
กับประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมา และประเทศมาเลเซีย  
 ๒.๙ ในกรณีท่ีมีการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนนั้น มีกรณีใดบางท่ีจะใหเอกชน 
เขามารวมลงทุน และเอกชนจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงทางรางกอนเสนอ
โครงการหรือไม ท้ังนี้ เมื่อเอกชนเขามารวมลงทุนแลวจะตองควบคุมกํากับใหรอบคอบ ไมเชนนั้น
อาจทําใหเกดิการผูกขาดการรวมทุนซึ่งจะสงผลกระทบตออัตราคาบริการหรือคาขนสง 
 
 
 



๒๓ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

 ๒.๑๐ การกําหนดหามผูไดรบัใบอนญุาตประกอบกิจการขนสงทางรางซึง่ตองมีการใชราง
หรือทางเฉพาะรวมกันกระทําการอันมีลักษณะเปนการผูกขาด ลด หรือจํากัดการเชื่อมตอราง 
หรือทางเฉพาะเพ่ือการขนสงรวมกัน เวนแตกรณีเปนขอกําหนดตามโครงการสัมปทานนั้น  
หากขอกําหนดดังกลาวมีลักษณะเปนการผูกขาด ลด หรือจํากัดการเชื่อมตอทางราง และผูไดรับ
สัมปทานขอขยายสัญญาสัมปทานตอไป อาจทําใหไมสามารถเชื่อมตอรางหรือทางเฉพาะจนเกิด
ความเสียหายและภาครัฐเสียเปรียบ ดังนั้น ภาครัฐจึงไมควรตอสัมปทานใหแกเจาของโครงการ  
หรือเอกชนเจาของรางหรือทางเฉพาะดังกลาว หรือหากจะตอสัมปทานใหก็ตองเจรจาตอรอง 
เพ่ือไมใหภาครัฐเสียเปรียบ 
 ๒.๑๑ ควรเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาระบบ
การขนสงทางรางในทองที่ของตนเองได 
 ๒.๑๒ หากเปดโอกาสใหเอกชนสามารถทําสัญญาเชารางเพ่ือประกอบธุรกิจการขนสง 
จะทําใหเกิดการแขงขันซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน  
 ๒.๑๓ ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ 
  ๒.๑๓.๑ ผูท่ีจะมาเปนกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณจะตองเปน 
ผูมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขนสงทางราง เพราะจะตองทําการสอบสวนตั้งแตอุบัติเหตุเล็กนอย
ไปจนถึงการกอวินาศภัย ท้ังนี้ ควรไปศึกษาดูงานเรื่องดังกลาวท่ีประเทศญี่ปุน เพราะเปนประเทศ 
ที่มีระบบการขนสงทางรางท่ีทันสมัยมากที่สุดในโลก 
  ๒.๑๓.๒ การกําหนดใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ อาจทําใหการสอบสวนไมมีความเปนอิสระ เพราะมีผลประโยชน
ทับซอนกันในเชิงอํานาจ 
 ๒.๑๔ ประเด็นเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุรายแรง หรืออุบัติการณ 
    ๒.๑๔.๑ การสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุรายแรง หรืออุบัติการณ ควรใหบุคคล 
ที่สาม (Third Party) ท่ีมีความเชี่ยวชาญระดับโลกรวมทําการสอบสวนดวย  
    ๒.๑๔.๒ เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสงทางรางนั้น มักจะม ี
สวนเกี่ยวของกับการขนสงทางถนน ดังนั้น จึงควรมีการจัดตั้งหนวยงานกลางเพ่ือดูแลรับผิดชอบ 
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
    ๒.๑๔.๓ หนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับระบบการขนสงทางราง ควรมีเงินทุน
สํารองเตรียมไวเพ่ือชดใชและเยียวยาใหแกผูใชบริการที่ไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย  
หรือทรัพยสิน 
 
 
 



๒๔ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

 ๒.๑๕ เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ขนสงทางราง โดยกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนสงทางรางใหแกการรถไฟ 
แหงประเทศไทยภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับแลว มีประเด็นที่ตองพิจารณา
ตอไปวา จะดําเนินการอยางไรกับประชาชนท่ีอยูอาศัยในท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย 
เพ่ือไมใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางกัน 
 ๒.๑๖ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดกําหนดเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
วิถีชุมชน ปญหาส่ิงแวดลอม และการเวนคืนท่ีดินเพ่ือนํามาจัดทําระบบการขนสงทางราง ซึ่งเรื่อง
ดังกลาวอาจทําใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการท่ีมีรางตัดผานพ้ืนที่ เชน เกิดมลพิษทางเสียง 
และมลพิษทางอากาศ ดังนั้น จึงควรรับฟงความคิดเห็นและทําความเขาใจกับประชาชนที่อยูอาศัย
ในบริเวณที่รางจะตัดผานใหชัดเจน นอกจากนี้ ยังไมมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการให
ทรัพยสินท่ีใชในการใหบริการขนสงสาธารณะทางราง ไมวาจะเปนของรฐัหรือเอกชน ไมอยูในความรบัผิด 
แหงการบังคับคดี และไมมีการกําหนดเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีการเดินทางท่ีเรียกวา Hyperloop 
มาใช 
 ๒.๑๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาโดยสารและคาขนสงสินคาที่เปนธรรมใหแกผูใชบริการ
ระบบการขนสงทางราง และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีของการรถไฟแหงประเทศไทย โดยตั้งเปน
ขอสังเกตท่ีคณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีดังกลาวไวในรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ๓. การตอบชี้แจง 
     เมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอภิปรายเสร็จแลว รองปลัดกระทรวงคมนาคม  
(นายสรพงศ ไพฑูรยพงษ ) และอธิบดีกรมการขนสงทางราง (นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ)  
ไดตอบชี้แจง ดังนี้  
 ๓.๑ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสรพงศ  ไพฑูรยพงษ) ไดตอบชี้แจง 
สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
   (๑) กรมการขนสงทางรางสามารถดําเนินการดานตาง ๆ เพ่ือรองรับการปฏิบัต ิ
ใหเปนไปตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ได อยางไรก็ดี ท่ีผานมาพบวาการพัฒนาโครงขายระบบ 
การขนสงทางรางไมมีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง และไมมีคณะกรรมการ ที่จะกําหนด
นโยบายเพ่ือพัฒนาโครงขายดังกลาว 
   (๒) หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางรางทุกฝายจะกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัย 
ของผูโดยสารและผูใชบริการขนสงสินคา ตลอดจนควบคุมอัตราคาโดยสารและคาขนสงสินคา 
ใหเปนธรรมเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุด 
 



๒๕ 

 
รางพระราชบญัญตัิการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
------------------------------------------- 

 

   (๓) คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดอนุมัติหลักการในการทํารายงาน
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ของโครงการรถไฟทางคูเสนทางปากน้ําโพถึงเดนชัยแลว  
ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะไดนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป สวนโครงการรถไฟฟาชวง 
วงเวียนใหญถึงจังหวัดสมุทรสาครนั้น มีปญหาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เนื่องจากอาจตองมีการขุด
อุโมงครอดใตแมน้ําเจาพระยาเพ่ือเชื่อมตอระหวางสถานีหัวลําโพง สถานีวงเวียนใหญ และสถานี
สมุทรสาคร ดังนั้น จึงตองดําเนินการปรับแบบของโครงการดังกลาว กอนเสนอใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ พิจารณาอีกครั้ง สําหรับโครงการรถไฟทางคูเสนทางภาคใต อยูระหวางการพิจารณา
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งหากไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ แลว  
จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
 ๓.๒ อธิบดีกรมการขนสงทางราง (นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ) ไดตอบชี้แจง 
สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
  (๑) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทําใหการกํากับดูแลและการวางแผนพัฒนา
โครงขายระบบการขนสงทางรางเปนรูปธรรม ท้ังนี้ หลังจากพัฒนาโครงขายระบบดังกลาว 
ไดในระดับหนึ่งแลวจะมีความจุทางรางวางอยู ซึ่งสามารถนํามาจัดสรรตารางการเดินรถเพ่ือให
สามารถใชประโยชนจากรางไดอยางคุมคา โปรงใส โดยการกําหนดอัตราคาโดยสารหรือคาบริการ
ใหเหมาะสมเปนธรรม และไมเกินอัตราขั้นสูงท่ีคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางรางประกาศ
กําหนด 
  (๒) การขนสงทางรางจะตองดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและความ
คุมคาทางเศรษฐกิจ โดยผูประกอบการขนสงทางรางจะตองรับผิดชอบใหบริการแกผูใชบริการใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน ทั้งนี้ การกําหนดอัตราคาโดยสาร 
และคาบรกิารนั้นจะตองเปนธรรมตอทั้งประชาชนและผูประกอบการ 
  (๓) การจะทําใหประชาชนเขาถึงระบบการขนสงทางรางนั้น จะตองจัดใหม ี
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางเหมาะสม โดยเฉพาะผูใชบริการที่เปนเด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ 
และผูพิการ ตลอดจนตองใหความคุมครองและเยียวยาประชาชนเมื่อไดรับความเสียหายจากระบบ
การขนสงทางราง 

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ 

     มติ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจําป 
ครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรไดลงมติในวาระท่ีหนึ่ง  
รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตกิารขนสงทางราง พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๒๕๒ เสียง ไมรับหลักการ 
๑ เสียง งดออกเสียง ไมมี และไมลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จํานวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสอง ขั้นคณะกรรมาธิการ กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน  



๒๖ 
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    ๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบญัญตั ิ
การขนสงทางราง พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตรี เปนผูเสนอ)  
ของสํานกัวชิาการ สํานกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปที่ ๔ ครัง้ที่ ๑๑  
(สมัยสามัญประจําปครั้งทีห่นึ่ง) วันพฤหัสบดีท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
(อ.พ. ๗/๒๕๖๕) 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/599194 
 

 

    ๒. บันทึกการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑  
(สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament 
_report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10363&mid=4404 

 

 

    ๓. บันทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปที ่๔ ครัง้ที ่๑๑  
(สมัยสามัญประจําปครั้งทีห่นึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament 
_report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10362&mid=4404      
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