
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการกรมการขนส่งทางราง 
กระทรวงคมนาคม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้กรมการขนส่งทางราง  กระทรวงคมนาคม  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย  
ยุทธศาสตร์  และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง  การก ากับดูแลมาตรฐานและระเบียบ 
ทางด้านความปลอดภัย  การบ ารุงทาง  และการประกอบกิจการ  วางแผนโครงข่าย  พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางรางของประเทศให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  เชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่น
และประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั้งมีการศึกษาและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในระดับประเทศและ 
ระดับภูมิภาค  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัยในการเดินทาง  โดยให้มีหน้าที่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง
ของประเทศ 

(๒) ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งทางราง  มาตรฐานด้านความปลอดภัย  มาตรฐาน 
การบ ารุงทาง  มาตรฐานการประกอบกิจการ  มาตรฐานผู้ประจ าหน้าที่  รวมทั้งก ากับดูแลให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานดังกล่าว   

(๓) ก ากับดูแลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางราง 
(๔) ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งทางราง   
(๕) ร่วมมือและประสานงานด้านการขนส่งทางรางกับองค์กร  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  หรือตามที่รัฐมนตรี  

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองก ากับกิจการขนส่งทางราง 
(๔) กองมาตรฐานความปลอดภัยและบ ารุงทาง 
(๕) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ข้อ ๓ ในกรมการขนส่งทางราง  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การด าเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๔ ในกรมการขนส่งทางราง  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท าหน้าที่หลักใน 

การพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  

และหน่วยงานในสังกัดกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๕ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  กิจกรรม  ผลการปฏิบัติงาน  และความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางตามหน้าที่และอ านาจของกรม  

และตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม  รวมทั้งงานให้ค าปรึกษาแนะน า 
ทางกฎหมายแก่หน่วยงานในสังกัดกรม   

(๓) ให้ค าปรึกษา  ตอบปัญหา  แนะน า  และชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกฎหมาย   
กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับที่จ าเป็นต่อการควบคุมดูแลการขนส่งทางราง  และค าสั่งที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจของกรม  รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับที่อยู่   
ในความรับผิดชอบของกรม 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  ตลอดจนให้ค าปรึกษา   
และเสนอแนะในการจัดท าอนุสัญญา  สนธิสัญญา  และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการขนส่ง
ทางราง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๗ กองก ากับกิจการขนส่งทางราง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งทางราง  การให้บริการ  อัตราค่าบริการ  

คุณภาพการให้บริการ  มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง  และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ   
(๒) ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง   และประเมินความพร้อมใน 

การประกอบกิจการขนส่งทางรางในเส้นทางสายต่าง ๆ   
(๓) ก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง   
(๔) ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง  

และติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางรางให้แก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชน   
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๘ กองมาตรฐานความปลอดภัยและบ ารุงทาง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ศึกษา  พัฒนา  เพ่ือจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยและบ ารุงทาง  เพ่ือลดอุบัติเหตุ 

และเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งทางราง 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ความปลอดภัยและบ ารุงทาง  ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน
การขนส่งทางราง  ระบบการขนส่งทางราง  รถขนส่งทางราง  บุคลากร  ผู้ประจ าหน้าที่  และอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ก าหนดกลยุทธ์  แผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย  งานบูรณะ  และบ ารุงรักษา
โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางรางทั้งระบบ 

(๔) ก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางราง  และวางแผน
การบริหารจัดการเชิงกายภาพ  ระบบการจราจรและการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารภายในและภายนอกสถานี 

(๕) ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย 
(๖) ก ากับดูแลให้มีการบูรณะและบ ารุงรักษาระบบราง 
(๗) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย   
(๘) ติดตามและประเมินผลการบูรณะและบ ารุงรักษาระบบราง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย   
ข้อ ๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง

ของประเทศ  และแผนการปฏิบัติราชการของกรม 
(๒) ศึกษาและพัฒนาเพื่อก าหนดโครงข่ายการขนส่งทางราง 
(๓) จัดท าประมาณการกรอบการลงทุน  แผนการใช้จ่ายเงิน  และกรอบระยะเวลาการด าเนินการ

ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ  เพ่ือการพัฒนาการขนส่งทางราง  พร้อมทั้งรวบรวมค าขอจัดสรร
งบประมาณ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  โครงสร้างต้นทุนระบบราง  ค านวณค่าใช้บริการ  ค่าใช้จ่ายราง   
และค่าสัมปทานให้เหมาะสม  เป็นธรรม 

(๕) ด าเนินงานด้านการต่างประเทศ  การเจรจาเชื่อมต่อด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างประเทศ  
การจัดท ากรอบความตกลง  และข้อตกลงระหวา่งประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้านในกรอบการเจรจาตา่ง ๆ 

(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนตาม  (๑) 
(๗) ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
(๘) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง   

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๙) จัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและ 

แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามแผน   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
(๑๑) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้ค าปรึกษา  แนะน าหรือฝึกอบรม

การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
(๑๒) ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง   
(๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการ 
กรมการขนส่งทางราง  กระทรวงคมนาคม  เพ่ือให้เป็นไปตามการจัดส่วนราชการในกระทรวงคมนาคม 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่   ๑๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และก าหนดหน้าที่และอ านาจของ 
ส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


