
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง 

พ.ศ. .... 
--------------------------------- 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางของประเทศไทย 

เหตุผล 

โดยที่ปัจจุบันมีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางขึ้นในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีภารกิจเกี่ยวกับ  
การเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง  การก ากับดูแลมาตรฐาน  
และระเบียบ ทางด้านความปลอดภัย  การบ ารุงทาง  และการประกอบกิจการ วางแผนโครงข่าย พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางรางของประเทศให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  เชื่อมต่อกับการขนส่ง
ระบบอ่ืน และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง  
ขึ้นในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัด และปลอดภัยในการเดินทาง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับ
ดูแลกิจการขนส่งทางราง ให้สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง การบริหารจัดการ  
การขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นโครงข่ายเดียวกัน
อย่างสมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 

พระราชบัญญัติ 

การขนส่งทางราง 

พ.ศ. .... 

 
หมวด ๑ คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง  (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๓) 

− เรื่อง วาระการประชุมและวาระการด ารงต าแหน่ง 
− เรื่อง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง 

หมวด ๒ การจัดท าโครงการการขนส่งทางราง (มาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๓๒) 
• ส่วนที่ ๑ การจัดท าแผนพัฒนาการขนส่งทางราง 

− เรื่อง การจัดท าและเสนอแผนพัฒนา 
− เรื่อง การส ารวจพื้นที่เบื้องต้นและสิทธิในการเรียกค่าเสียหายจากการส ารวจฯ 
− เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

• ส่วนที่ ๒ การเสนอโครงการการขนส่งทางราง 
− เรื่อง การให้เอกชนร่วมลงทุน 
− เรื่อง การเปิดเสรีการเดินรถ 

• ส่วนที่ ๓ การด าเนินการโครงการการขนส่งทางราง 
− เรื่อง การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
− เรื่อง การขออนุญาตจัดสร้าง 
− เรื่อง การตรวจสอบระหว่างการจัดสร้าง 
− เรื่อง การทดสอบระบบ 

หมวด ๓ เขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง (มาตรา ๓๓ ถึง
มาตรา ๓๗) 

− เรื่อง เขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง 
หมวด ๔ การก ากับดูแลการประกอบกิจการ (มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๗๐) 
• ส่วนที่ ๑ การขออนุญาต 

− เรื่อง การขออนุญาตและประเภทใบอนุญาต  
− เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล ทุน ผู้บริหารและผู้จัดการ 
− เรื่อง อายุใบอนุญาต 
− เรื่อง การออก ต่ออายุ การออกใบแทน การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 

• ส่วนที่ ๒ หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
− เรื่อง หน้าที่ในการประกอบกิจการขนส่งทางรางตามประเภทและเงื่อนไขในใบอนุญาต 
− เรื่อง หน้าที่ในการจัดให้มีประกันภัย 
− เรื่อง หน้าที่ในการแจ้งอุบัติเหตุ 
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− เรื่อง หน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 
− เรื่อง หน้าที่ในการแจ้งต่ออธิบดี เมื่อมีเหตุต้องพักหรือหยุดให้บริการ 
− เรื่อง หน้าที่ในการส่งบัญชีแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงิน 
− เรื่อง ห้ามโอนสิทธิตามใบอนุญาต 
− เรื่อง หน้าที่ในการรายงานต่ออธิบดี กรณีไม่สามารถด าเนินกิจการหรือจะยกเลิกกิจการ 
− เรื่อง สิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางต่างประเทศ 

• ส่วนที่ ๓ การก าหนดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการ 
− เรื่อง การก าหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสารและการทบทวนค่าโดยสาร 
− เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสาร 

• ส่วนที่ ๔ การใช้รางเพื่อการขนส่งทางรางร่วมกัน 
− เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการราง 
− เรื่อง หนังสือสัญญาการใช้รางเพ่ือการขนส่ง 
− เรื่อง การด าเนินโครงการที่เป็นการเปิดเสรีการเดินรถ Open Access 

• ส่วนที่ ๕ การจัดสรรความจุ ตารางเวลาเดินรถ และเส้นทาง 
หมวด ๕ การสอบสวนอุบัติเหตุ (มาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๘๓) 

− เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
− เรื่อง วาระการประชุมและวาระการต ารงต าแหน่ง 
− เรื่อง อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการสอบสวน 
− เรื่อง การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 

หมวด ๖ ผู้ตรวจการขนส่งทางราง (มาตรา ๘๔ ถึงมาตรา ๘๗) 
− เรื่อง อ านาจและหน้าที่ของผู้ตรวจการขนส่งทางราง 
− เรื่อง การอุทธรณ์ค าสั่งของผู้ตรวจการขนส่งทางราง 

หมวด ๗ ผู้ประจ าหน้าที่ (มาตรา ๘๘ ถึงมาตรา ๙๘) 
− เรื่อง การอนุญาต การขอรับใบอนุญาตและประเภทของใบอนุญาตเป็นผู้ประจ าหน้าที่ 
− เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประจ าหน้าที่ 
− เรื่อง การออก การต่ออายุและใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจ าหน้าที่  
− เรื่อง การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประจ าหน้าที่ 
− เรื่อง ผู้ประจ าหน้าที่ต่างประเทศ 

หมวด ๘ การจดทะเบียนรถขนส่งทางราง (มาตรา ๙๙ ถึงมาตรา ๑๐๓) 
− เรื่อง การขอจดทะเบียนรถขนส่งทางราง 
− เรื่อง รถขนส่งทางรางท่ีได้รับการยกเว้น 

หมวด ๙ การคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ (มาตรา ๑๐๔ ถึงมาตรา ๑๑๐) 
− เรื่อง การคุ้มครองเรื่องค่าโดยสาร 
− เรื่อง การคุ้มครองจากเหตุการเดินรถล่าช้าหรือถูกยกเลิก 
− เรื่อง การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและการประกันความเสียหาย 
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− เรื่อง การร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ 
− เรื่อง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 

หมวด ๑๐ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๑๑๑ ถึงมาตรา ๑๔๐) 
− เรื่อง มาตรการบังคับทางปกครอง 
− เรื่อง โทษทางอาญา 

บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๔๑ ถึงมาตรา ๑๔๗) 
− ก าหนดการด าเนินการของคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง 
− อ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทยมีอยู่ ให้คงอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัตินี้ 
− ภายในระยะเวลา 120 วันนับแต่ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้ ให้กรมการขนส่งทางราง

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางตามสิทธิและประเภทให้กับการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

− ให้เขตระบบรถไฟฯ และเขตคุ้มครองระบบรถไฟฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนฯ และเขตทางรถไฟตามกฎหมายว่าด้วยจัดวางการรถไฟแลทางหลวงฯ มีผลบังคับใช้
ต่อไป 

− ให้ผู้ประจ าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน เป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจ า
หน้าที่โดยยื่นค าขอต่ออธิบดีภายใน 120 วัน 

− เรื่องจดทะเบียนรถขนส่งทางราง... 
− กรมการขนส่งทางรางต้องด าเนินการรับรองสถาบันฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 
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ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การขนส่งทางราง 
พ.ศ. .... 

   
 

................................. 

................................. 

................................. 
  

.................................................................................................................................... 
......................................................................................... 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง 
 
.................................................................................................................................... 

.........................................................................................  
 

[ชื่อพระราชบัญญัติ] 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....” 

[วันใช้บังคับ] 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
[บทนิยาม] 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การขนส่งทางราง” หมายความว่า การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าโดยรถขนส่งทางราง 
“รถขนส่งทางราง” หมายความว่า รถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า โดยขับเคลื่อนไปบนทางซึ่งมีราง 

เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถราง และให้หมายความรวมถึงรถที่วิ่งบนรางหรือทางเฉพาะตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

“สินค้า” หมายความว่า สัมภาระและทรัพย์สินอันเป็นสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ และรวมถึงสิ่งมีชีวิตหรือ
สัตว์ที่ตายแล้ว 

“รางเพ่ือการขนส่ง” หมายความว่า โครงสร้างพ้ืนฐานทางราง ระบบราง โครงสร้างทางวิ่ง ระบบ
อาณัติสัญญาณ ระบบการสื่อสาร และระบบแหล่งจ่ายไฟ สถานี ย่านขนส่งสินค้าทางราง ศูนย์ควบคุมการเดิน
รถ อาคารส านักงาน โรงซ่อมบ ารุง เขตระบบการขนส่งทางราง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพย์สินที่จ าเป็น
ในการประกอบกิจการ 

“กิจการขนส่งทางราง” หมายความว่า การประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่ง การประกอบกิจการเดิน
รถขนส่งทางราง และการประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่งและการเดินรถขนส่งทางราง 
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“กิจการรางเพื่อการขนส่ง” หมายความว่า กิจการบริหารจัดการ และบ ารุงรักษา รางเพ่ือการขนส่ง 
“กิจการเดินรถขนส่งทางราง” หมายความว่า กิจการเดินรถขนส่งทางรางส าหรับขนส่งผู้โดยสารหรือ

ขนส่งสินค้า 
“กิจการขนส่งทางรางเพ่ือกิจการของตน” หมายความว่า การขนส่งทางรางซึ่งไม่ใช่เพ่ือการพาณิชย์ หรือ

การขนส่งทางรางเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับกิจการนั้น โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าโดยสาร ค่าขนส่งสินค้า หรือ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน  

“ค่าโดยสาร” หมายความว่า บ าเหน็จที่ต้องจ่ายเพ่ือการโดยสาร ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเรียกเก็บจาก
ผู้ใช้บริการ 

“ค่าขนส่ง” หมายความว่า ค่าระวาง หรือบ าเหน็จที่ต้องจ่ายเพ่ือการรับขนสินค้า ที่ผู้ได้รับใบอนุญาต
เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ 

“ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็นในการประกอบกิจการ” หมายความว่า ค่าตอบแทนการ
ใช้ประโยชน์จากรางหรือโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนในการขนส่งทางราง  

“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า บรรดาค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าโดยสารและค่าขนส่ง 
ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ 

“สถานี” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้รับส่งผู้โดยสารหรือสินค้าในการประกอบกิจการขนส่งทางราง 
“เขตระบบรถขนส่งทางราง” หมายความว่า เขตท่ีหวงกันไว้ส าหรับความปลอดภัยของระบบรถขนส่ง

ทางราง 
“เขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง” หมายความว่า เขตท่ีหวงกันไว้เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความ

ปลอดภัยที่อาจมีผลกระทบต่อระบบรถขนส่งทางราง ที่ขยายต่อจากเขตระบบรถขนส่งทางราง 
“แผนพัฒนาการขนส่งทางราง” หมายความว่า 
(๑) แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง  ได้แก่ แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางใน

ระดับประเทศ 
(๒) แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตเมือง ได้แก่ แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
(๓) แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตภูมิภาค ได้แก่ แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทาง

รางในเขตภูมิภาคอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
“อุบัติเหตุ” หมายความว่า เหตุการณ์อันไม่สามารถคาดหมายได้ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล 

หรือทรัพย์สิน เช่น การชน การตกราง เหตุที่เกิดบนจุดตัดทางข้ามรถขนส่งทางราง เหตุอันเกิดกับบุคคลอันมี
ที่มาจากรถขนส่งทางรางซึ่งก าลังเคลื่อนที่ เพลิงไหม้ และเหตุอ่ืน ๆ 

“อุบัติเหตุร้ายแรง” หมายความว่า 
(๑) เหตุการณ์รถขนส่งทางรางชนกันหรือตกราง ซึ่งท าให้มีบุคคลเสียชีวิตอย่างน้อย ๑ คน หรือมี

ผู้บาดเจ็บสาหัสตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป หรือเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อรถขนส่งทางราง โครงสร้างพ้ืนฐาน หรือ
สิ่งแวดล้อม 

(๒) เหตุอ่ืนใด ซึ่งท าให้มีบุคคลเสียชีวิตอย่างน้อย ๑ คน หรือมีผู้บาดเจ็บสาหัสตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป หรือ
เกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อรถขนส่งทางราง โครงสร้างพ้ืนฐาน หรือสิ่งแวดล้อม 

“อุบัติการณ์” หมายความว่า เหตุการณ์อ่ืนใดนอกเหนือจากอุบัติ เหตุ และอุบัติ เหตุร้ายแรง  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและมีผลต่อความปลอดภัยของการขนส่งทางราง 
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“ผู้ได้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า หนังสือส าคัญที่ออกให้ส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาต 
“ผู้ประจ าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานขับรถขนส่งทางราง หรือผู้ท าหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
“เจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการเก่ียวกับกิจการขนส่งทางราง  
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
“ผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน” หมายความว่า ผู้ดูแลบริหารจัดการรางเพ่ือการขนส่งและทรัพย์ที่ใช้ใน

การประกอบกิจการรางเพ่ือการขนส่ง โดยเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพ่ือการขนส่ง หรือผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่งและการเดินรถขนส่งทางราง    

“ผู้ประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางราง” หมายความว่า ผู้ที่ให้บริการเดินรถขนส่งทางราง โดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถ เพ่ือขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางรางในเส้นทางท่ีได้รับอนุญาต  

“นายทะเบียน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางรางซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นนาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้ตรวจการขนส่งทางราง” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางรางซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ให้เป็นผู้ตรวจการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

[รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย] 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก

กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้รางหรือทางเฉพาะและทรัพย์สินที่จ าเป็นในการ

ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานี 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับการขนส่งทางอากาศ  

การขนส่งทางน้ า สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับ
ประโยชน์จากการประกอบกิจการขนส่งทางราง 

(๕) ก าหนดมาตรฐานการขนส่งทางราง 
(๖) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
(๗) ก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง 

    
[องค์ประกอบของคณะกรรมการ] 

มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง” 
ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนแปดคน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล  
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรม ด้านขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย และด้านอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการขนส่งทางราง 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมการขนส่งทางรางจ านวน
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
[คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม] 

มาตรา ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๓) เป็นผู้มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและความ

เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการบริหารหรือจัดการของนิติบุคคลที่ประกอบการ

เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง 
(๕) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
(๖) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
(๗) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
(๘) เคยถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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(๙) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือจาก
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

(๑๐) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของกรมการขนส่งทางรางหรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับ
กรมการขนส่งทางราง 

(๑๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในกิจการที่กระท ากับกรมการขนส่งทางราง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
[วาระการด ารงต าแหน่ง] 

มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นเป็น

กรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
เมื่อครบก าหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที ่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
[การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ] 

มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 

[หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ] 
มาตรา ๙  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาการขนส่งทางราง  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ

ต่อไป 
(๒) ให้ความเห็นชอบโครงการของหน่วยงานของรัฐในการประกอบกิจการขนส่งทางรางซึ่งเป็นเจ้าของ

โครงการ และเมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าของโครงการ เสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

(๓) เสนอแนวทางในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับประโยชน์จากการประกอบ
กิจการขนส่งทางรางต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(๔) เสนอแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การใช้ประโยชน์จากการประกอบ
กิจการขนส่งทางรางต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(๕) เสนอแนวทางในการเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ า สถานี
ขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(๖) ก าหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็นในการ
ประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืน รวมถึงก าหนดประเภทของบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ช าระค่าโดยสาร 
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(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณอัตราขั้นสูงของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากราง
และทรัพย์สินที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืน 

(๘) ให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) เสนอแนะ รายงานปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการที่เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางรางต่อ

คณะรัฐมนตรี 
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
 (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ

คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
[การประชุมของคณะกรรมการ] 

มาตรา ๑๐  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 
[อ านาจเรียกบุคคลหรือเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการ] 

มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร 
[ค่าตอบแทนคณะกรรมการ] 

มาตรา ๑๒ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
[หน้าทีแ่ละอ านาจของกรมการขนส่งทางราง] 

มาตรา ๑๓  ให้กรมการขนส่งทางราง มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ รวมถึงคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
(๒) จัดท าแผนพัฒนาการขนส่งทางราง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน

อ่ืนที่ได้รับประโยชน์จากการประกอบกิจการขนส่งทางราง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีเพ่ือ

ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ประโยชน์จากการประกอบกิจการขนส่งทางราง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๕) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับการขนส่งทางอากาศ การขนส่ง  

ทางน้ า สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า  ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) ส ารวจพื้นที่เบื้องต้นเพ่ือก าหนดแนวเส้นทางการขนส่งทางราง  
(๗) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานของรัฐในการประกอบกิจการขนส่งทางราง เพ่ือเสนอ

ต่อคณะกรรมการ 
(๘) จัดท าและประกาศใช้มาตรฐานการขนส่งทางรางในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานด้านเทคนิค 
(ข) มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
(ค) มาตรฐานด้านการเดินรถขนส่งทางราง 
(ง) มาตรฐานด้านคุณลักษณะเฉพาะ 
(จ) มาตรฐานด้านการทดสอบ 
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(ฉ) มาตรฐานด้านการตรวจสอบและประเมิน 
(ช) มาตรฐานด้านการซ่อมบ ารุง และบ ารุงทาง 
(ซ) มาตรฐานผู้ประจ าหน้าที่ 
(ฌ) มาตรฐานด้านการประกอบกิจการขนส่งทางราง และการให้บริการ 
(ญ) มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

(๙) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์
จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืน เพ่ือเ สนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๑๐) ประสานงานและติดตามผลการด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาการขนส่งทางรางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๑) ร่วมมือและประสานงานด้านการขนส่งทางรางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการขนส่งทางราง รวมถึงการใช้รางและทางเฉพาะ  
(๑๓) ก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ประจ าหน้าที่  

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๔) เสนอแนะ รายงานปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการที่เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางรางต่อ

คณะกรรมการ 
 (๑๕) ให้การรับรองหน่วยงานหรือสถาบันที่ให้การรับรองความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้

ประจ าหน้าที่ตามมาตรา ๘9 (๒) 
(๑๖) จัดท าร่างระเบียบวิธีพิจารณาโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๑๒4 เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
(๑๗) จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขนส่งทางรางและการประกอบกิจการขนส่งทาง

ราง 
(๑๘) ก ากับดูแล การใช้รางและทางเฉพาะ และการใช้รางร่วมกันของผู้ได้รับใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

การจัดท าโครงการการขนส่งทางราง 
   

ส่วนที่  ๑ 
การจัดท าแผนพัฒนาการขนส่งทางราง 

   
[การท าแผนการพัฒนาฯ] 

มาตรา ๑๔  ให้กรมการขนส่งทางรางจัดท าแผนพัฒนาการขนส่งทางราง โดยให้เสนอขอความ
เห็นชอบแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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[หน้าที่และอ านาจของกรมการขนส่งทางรางในการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น] 
มาตรา ๑๕  ในการจัดท าแผนตามมาตรา ๑๔ ให้กรมการขนส่งทางรางมีอ านาจหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่

เบื้องต้น เพ่ือประโยชน์ในการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดแนวเส้นทางการขนส่งทาง
รางให้เป็นไปโดยเหมาะสมแก่การบริการสาธารณะ และมีความปลอดภัยแก่ประชาชน 

ในการด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้นของกรมการขนส่งทางรางต้องด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กรมการขนส่งทางรางด าเนินการส ารวจเบื้องต้นในเขตพ้ืนที่ โดยจัดท าเป็นประกาศก าหนด
พ้ืนที่ที่จะท าการส ารวจ ปิดไว้ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการ
ก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และในบริเวณท่ีจะท าการส ารวจ 

(๒) ในกรณีที่กรมการขนส่งทางรางมีความจ าเป็นต้องเข้าไปในเขตที่ดินของบุคคลใดเพ่ือการส ารวจ 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนทราบล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบวันและเวลาในการเข้าไปในเขตที่ดิน รวมทั้งการที่จะต้อง
ด าเนินการเพ่ือการส ารวจในเขตที่ดินนั้น ทั้งนี้ การเข้าไปในเขตที่ดินของบุคคลใดให้กระท าได้ในระหว่าง เวลา
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 

(๓) ในการส ารวจ ให้กรมการขนส่งทางรางมีอ านาจขุดเจาะที่ดินและเก็บหินดิน น้ า หรือสิ่งต่าง ๆ  
อันจ าเป็นแก่การส ารวจ รวมทั้งอาจตัดกิ่งไม้ หรือกระท าการอย่างอ่ืนแก่สิ่งกีดขวางได้เท่าที่จ าเป็น โดยใช้ความ
ระมัดระวังให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินน้อยที่สุด และเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้กรมการขนส่งทางรางปรับปรุงที่ดินให้เป็นไปในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากท่ีสุด ถ้าไม่อาจด าเนินการได้หรือ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินต้องได้รับความเสียหายอันเกิดจากการด าเนินการดังกล่าว ให้กรมการขนส่งทางราง
จ่ายเงินค่าเสียหายเพ่ือการนั้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

[สิทธิเรียกเงินค่าเสียหายในกรณีการส ารวจพื้นที่เบื้องต้นก่อให้เกิดความเสียหาย] 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕ 

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกเงินค่าเสียหายจาก
กรมการขนส่งทางรางได ้

เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนได้เรียกค่าเสียหายจากกรมการขนส่งทางรางตาม 
วรรคหนึ่ง ให้กรมการขนส่งทางรางพิจารณาจ่ายเงินค่าเสียหายให้ตามความเป็นธรรม โดยให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้
มีสิทธิรับเงินค่าเสียหายมารับเงินค่าเสียหายจากกรมการขนส่งทางราง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บุคคลนั้น
เรียกเงินค่าเสียหายจากกรมการขนส่งทางราง 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนไม่ยินยอมตกลงในจ านวนเงินค่าเสียหายที่
กรมการขนส่งทางรางก าหนด หรือในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายไม่มารับเงินค่าเสียหายภายในเวลาที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กรมการขนส่งทางรางน าเงินจ านวนดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารออมสินหรือธนาคาร
พาณิชย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจโดยพลันในชื่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน โดยแยกฝากเป็นบัญชี
เฉพาะราย หากมีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้น ให้ตกเป็นสิทธิแก่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน 

เมื่อกรมการขนส่งทางรางน าเงินค่าเสียหายไปฝากไว้กับธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามวรรคสองแล้ว ให้กรมการขนส่งทางรางมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิ
อ่ืนทราบโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายไม่มารับเงินค่าเสียหายภายในเวลาที่
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ก าหนด ให้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจ าหน่ายในท้องถิ่นอย่างน้อยสามวันติดต่อกันเพ่ือให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอื่นทราบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดค่าเสียหาย การน าเงินค่าเสียหายไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน
หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และวิธีการในการรับเงินค่าเสียหายดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 
[สิทธิฟ้องคดีในกรณีไม่พอใจในจ านวนเงินค่าเสียหาย] 

มาตรา ๑๗  ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนไม่พอใจในจ านวนเงินค่าเสียหายที่
กรมการขนส่งทางรางก าหนดตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไม่ว่าบุคคลนั้นจะรับหรือไม่รับเงินค่าเสียหายที่
กรมการขนส่งทางรางฝากไว้ ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมการขนส่งทางรางได้น าเงิน
ค่าเสียหายฝากไว้ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม 

การฟ้องคดีต่อศาลตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้การครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์หรือการ
ด าเนินการใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสะดุดหยุดลง 

ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยให้ช าระเงินค่าเสียหายเพ่ิมขึ้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ท รงสิทธิอ่ืน
ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจในจ านวนเงินที่เพ่ิมขึ้นนับแต่วันที่ฝากเงินค่าเสียหาย หรือได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของ
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินที่เพ่ิมขึ้น นับแต่วันที่มีการจ่ายเงิน
ค่าเสียหาย ในกรณีที่มีการจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนพอใจและได้รับเงินค่าเสียหายแล้ว หรือมิได้ฟ้อง
คดีเรียกเงินค่าเสียหายต่อศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือได้แจ้งเป็นหนังสือสละสิทธิไม่รับเงิน
ค่าเสียหายดังกล่าว ผู้ใดจะเรียกร้องเงินค่าเสียหายนั้นอีกไม่ได้ 
[การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน] 

มาตรา ๑๘  เมื่อกรมการขนส่งทางรางได้จัดท าแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางเสร็จแล้ว ก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ให้กรมการขนส่งทางรางจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบและ
จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ให้กรมการขนส่งทางรางรวบรวมและจัดท าข้อสรุปความคิดเห็นที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ประกอบการ
พิจารณาแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางของคณะกรรมการ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
ส่วนที่ ๒ 

การเสนอโครงการการขนส่งทางราง 
   

[การเสนอโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางราง] 
 มาตรา ๑๙  ในการเสนอโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางราง ให้เจ้าของโครงการด าเนินการดังนี้ 
  (๑) กรณีรถไฟและรถไฟฟ้า ให้จัดท ารายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และ

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ  
   (๒) กรณีรถราง ให้จัดท ารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ เสนอต่อผู้มีอ านาจก ากับ

ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี  
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  ในการเสนอโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของโครงการส่งเรื่องให้กรมการขนส่งทางราง เพ่ือเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

กรณีเอกชนด าเนินโครงการหรือประกอบกิจการขนส่งทางราง โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนและด าเนิน
กิจการบนพื้นที่ของเอกชนทั้งหมด เอกชนไม่ต้องเสนอโครงการ ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างรางเพ่ือการขนส่ง ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเห็นชอบของอธิบดีตามวรรคสาม ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้เอกชนผู้
ด าเนินโครงการหรือประกอบกิจการขนส่งทางรางจัดส่งข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ หรือมี
อ านาจเรียกให้เอกชนดังกล่าวเข้ามาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาได้ 

[การประกอบกิจการขนส่งทางรางด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน] 
มาตรา ๒๐  การด าเนินการโครงการการขนส่งทางราง รัฐอาจให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเอง หรือ

อาจให้มีการด าเนินการโดยการให้เอกชนร่วมลงทุน 
[การเสนอโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางท่ีไม่มีเอกชนร่วมลงทุน] 

 มาตรา ๒๑  ในกรณีที่รัฐให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเอง ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของ
โครงการเสนอโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 
  ก. กรณีรถไฟและรถไฟฟ้า 
    (๑) วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 
  (๒) ขอบเขตของโครงการ   
  (๓) ระยะเวลาของโครงการ 
  (๔) ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการ 
  (๕) แหล่งเงินทุนที่ใช้ด าเนินการ 
  (๖) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  (๗) การจัดให้มีสถานีเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางและการใช้สถานีร่วมกับเส้นทางอ่ืน 
  (๘) การจัดให้มีสถานีสับเปลี่ยนรถขนส่งทางรางที่เหมาะสมกับปริมาณ 
คนโดยสารหรือในกรณีการเชื่อมต่อการเดินทาง 
  (๙) การให้ใช้เส้นทางร่วมกันกับโครงการเส้นทางอ่ืน 
  (๑๐) ระบบตั๋วร่วมกับเส้นทางอ่ืนกับระบบบริการขนส่งสาธารณะอ่ืน 
  (๑๑) อัตราค่าโดยสาร ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสาร 
ที่จัดให้เป็นระบบเครือข่ายร่วมกันกับโครงการเส้นทางอ่ืน 
  (๑๒) ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ แก่ผู้ใช้บริการ 
  (๑๓) ประโยชน์อย่างอ่ืนเพื่อสาธารณะ เช่น การเชื่อมต่อกับอาคารที่เก่ียวข้อง 
  ข. กรณีรถราง 
  (๑) วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 
  (๒) ขอบเขตของโครงการ   
  (๓) ระยะเวลาของโครงการ 
  (๔) สัดส่วนการลงทุนของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) 
  (๕) ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการ 
  (๖) แหล่งเงินทุนที่ใช้ด าเนินการ 
  (๗) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



14 
 

[การเสนอโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางท่ีมีเอกชนร่วมลงทุน]  
  มาตรา ๒๒  ในกรณีที่รัฐให้มีการด าเนินกิจการโดยการให้เอกชนร่วมลงทุน ให้เจ้าของโครงการเสนอ

โครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางที่มีเอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี โดยนอกจากรายการตามมาตรา ๒๑ 
แล้ว ให้มีรายการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ด้วย   
    (๑) ระยะเวลาการให้สัมปทาน 
  (๒) ความคุ้มค่าในการลงทุน 
  (๓) การให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ 
  (๔) ส่วนแบ่งรายได้ในกรณีที่รายได้ของเอกชนได้เกินกว่าการประมาณการ 
ในการให้สัมปทาน (ถ้ามี) 
  (๕) เอกชนต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง 
ตามหมวด ๔ 
  (๖) สิทธิของบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ท างาน 
  (๗) การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในกรณีท่ีจะต้องเวนคืนหรือได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 
  (๘) สิทธิในการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟ หรือรถไฟฟ้า หรือรถราง 
  (๙) เงื่อนไขอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับการให้สัมปทานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
[การด าเนินโครงการที่มีเอกชนร่วมลงทุนในการประกอบกิจการขนส่งทางราง] 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่เป็นโครงการที่รัฐให้มีการด าเนินกิจการโดยการให้เอกชนร่วมลงทุน เมื่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางที่รัฐให้มีเอกชนร่วมลงทุนในการประกอบ
กิจการขนส่งทางรางแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน  

  สัญญาสัมปทานหรือสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีข้อก าหนดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 
[การด าเนินโครงการที่ก าหนดให้มีการเปิดเสรีการเดินรถ Open Access] 

มาตรา ๒๔  การประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางราง มิให้ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่า
ด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
ส่วนที่ ๓ 

การด าเนินการโครงการการขนส่งทางราง 
   

[การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์] 
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่การด าเนินการโครงการใดตามแผนพัฒนาการขนส่งทางรางจ าเป็นต้องได้มาซึ่ง

อสังหาริมทรัพย์หรือก่อให้เกิดภาระในอสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังนี้  
 (๑) ในกรณีที่ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะให้ด า เนินกิจการขนส่ งทางราง 

ให้รัฐวิสาหกิจนั้นด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายเฉพาะนั้น 
  (๒) ในกรณีที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการเวนคืนตาม

กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน 
 (๓) ในกรณีอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ให้กรมการขนส่งทางรางด าเนินการเวนคืนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์ หรือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน   
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[การเริ่มด าเนินการก่อสร้าง] 
มาตรา ๒๖  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลให้การจัดสร้างโครงการการขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนดในมาตรา ๔ (๕) ก่อนการจัดสร้างให้เจ้าของโครงการ ส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางราง ให้อธิบดีพิจารณาเห็นชอบว่า
เป็นไปตามมาตรฐาน อธิบดีอาจจัดให้มีที่ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้   

ในกรณีที่ผลการตรวจพิจารณาของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง เห็นว่า แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางรางไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้เจ้าของ
โครงการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่อธิบดีเสนอแนะโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชน์การตรวจพิจารณา ให้อธิบดีมีอ านาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบแผนผังบริเวณ 
แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ส าหรับการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางราง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และวิธีการในการแต่งตั้งที่ปรึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
[การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง] 

มาตรา ๒๗  ในระหว่างการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางราง ให้อธิบดีมีอ านาจก ากับดูแลการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในมาตรา ๔ (๕) 

ให้เจ้าของโครงการเก็บแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ส าหรับการ
จัดสร้างโครงการการขนส่งทางราง และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางรางไม่เป็นไปตามแบบและ
ก่อสร้างไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้จัดสร้างโครงการการขนส่งทางรางด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
[อ านาจในการก าหนดเขตปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างฯ] 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่มีความจ าเป็น ในระหว่างการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางราง อธิบดีอาจ
ประกาศก าหนดให้บริเวณพ้ืนที่ใดเป็นเขตปลอดภัยในระหว่างการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางรางและ
ก าหนดกิจกรรมที่ห้ามมิให้ผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐใดกระท าได้ 

 
[หน้าที่ในการทดสอบโครงสร้างและระบบการเดินรถฯ ก่อนเปิดให้บริการ]  

มาตรา ๒๙  เมื่อได้จัดสร้างโครงการการขนส่งทางรางเสร็จแล้วและพร้อมที่จะด าเนินการเดินรถ  
ให้เจ้าของโครงการแจ้งต่ออธิบดีเพื่อทราบและท าการทดสอบการเดินรถ 

ในการทดสอบการเดินรถขนส่งทางราง ให้เจ้าของโครงการจัดให้มีวิศวกรที่ปรึกษาอิสระที่เป็นนิติ
บุคคล และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบโครงสร้างพ้ืนฐานและทดสอบการเดินรถ ซึ่งอธิบดีให้ความ
เห็นชอบ มีหน้าที่ตรวจสอบระบบและความปลอดภัยของการเดินรถพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชน   

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการทดสอบตามวรรคสอง ให้เจ้าของโครงการเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
มาตรา ๓๐ เมื่อได้ท าการทดสอบการเดินรถแล้ว ก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชนต้องได้รับอนุญาต

จากอธิบดีว่า โครงสร้างของรางและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการขนส่งทางรางมีสภาพที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในมาตรา ๔ (๕) 
[กรรมสิทธิ์ในรางและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่ง] 

มาตรา ๓๑  ให้กรรมสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐานทางรางเป็นของรัฐ เมื่อ 
(๑) ได้มีการจัดสร้างแล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่ก าหนด ในกรณีที่เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพ่ือ

การขนส่ง 
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(๒) ได้มีการอนุญาตให้เดินรถขนส่งทางราง ในกรณีที่เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพ่ือการขนส่ง
และการเดินรถขนส่งทางราง 
[ทรัพย์สินที่ใช้ในการขนส่งทางรางไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี]  

 มาตรา ๓๒  ทรัพย์สินที่ใช้ในการให้บริการขนส่งสาธารณะทางราง ไม่ว่าเป็นของรัฐหรือของเอกชน 
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

 
หมวด ๓ 

เขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง 
   

[ก าหนดให้มีเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง] 
มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษาและความปลอดภัยของการขนส่งทางราง ตลอดจนความ

ปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ในระบบการขนส่งทางราง ให้เจ้าของโครงการก าหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและ
เขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง 

การก าหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้รัฐมนตรีประกาศเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พร้อมทั้ง
แผนผังแสดงแนวเขตดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้อธิบดีปิดส าเนาประกาศดังกล่าว ณ ที่ท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน และที่ท าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่
อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ กับให้อธิบดีจัดท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
[ข้อห้ามกระท าการในเขตปลอดภัยระบบฯ] 

มาตรา ๓๔  ภายในเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดเงื่อนไขการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีผลกระทบต่อการขนส่งทางราง 

ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ปิดประกาศไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับ
เขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทราบ 

ในการอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่อยู่ภายในเขต
ปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคสองพิจารณาตรวจสอบให้ถูกต้องตามประกาศ
ตามวรรคหนึ่งก่อนและแจ้งให้อธิบดีทราบด้วย 

ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสาม ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแจ้งอธิบดีเพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาด้วย 
[อ านาจของอธิบดีในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกระท าการในเขตระบบฯ และเขตปลอดภัยระบบฯ] 

มาตรา ๓๕  ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารในเขตปลอดภัยระบบการขนส่งทางราง โดยมิได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในการอนุญาต ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทราบเป็นหนังสือเพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขตาม
อ านาจหน้าที่ 

ในระหว่างการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนอันอาจเป็นอันตรายแก่
การขนส่งทางราง ให้อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งระงับการกระท าหรือกระท าการเพ่ือป้องกันเหตุดังกล่าวเท่าที่
จ าเป็น 
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[ก าหนดลักษณะการกระท าที่อาจท าให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบการขนส่งทางราง] 
มาตรา ๓๖  อธิบดีมีอ านาจออกประกาศก าหนดให้การกระท าใด ๆ ที่อาจท าให้เกิดอันตรายหรือเป็น

อุปสรรคแก่การขนส่งทางรางเป็นการกระท าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว 
ต้องแสดงรายละเอียดและเหตุผลให้ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะการกระท า และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น 

ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องปิดประกาศไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับ
เขตปลอดภัยระบบการขนส่งทางราง 
[การจัดท าสาธารณูปโภคในเขตระบบฯ และเขตปลอดภัยระบบฯ] 

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคมีความ
จ าเป็นต้องปักเสา พาดสาย วางท่อ หรือกระท าการใด ๆ ภายในเขตระบบรถขนส่งทางราง ให้หน่วยงานของรัฐ
นั้นท าความตกลงกับอธิบดีก่อน และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้ว จึงจะกระท าการนั้นได้ ทั้งนี้ 
อธิบดีอาจก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินการก็ได้ 

กรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
ให้น ามาตรา ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๔ 
การก ากับดูแลการประกอบกิจการ 

   
ส่วนที่ ๑ 

การขออนุญาต 
   

[การอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งทางราง] 
มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการขนส่งทางราง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 
ผู้ใดประกอบกิจการขนส่งทางรางเพ่ือกิจการของตน การประกอบกิจการนั้นไม่อยู่ในบังคับที่ต้องได้รับ

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่ง
ทางรางตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเห็นชอบของอธิบดีตามวรรคสอง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบ
กิจการขนส่งทางรางเพ่ือกิจการของตนจัดส่งข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ หรือมีอ านาจ
เรียกให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางเพ่ือกิจการของตน เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้ 
[ประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง] 

มาตรา ๓๙  ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางมี ๔ ประเภท ได้แก่ 
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่ง 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางราง 
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่งและการเดินรถขนส่งทางราง 
(๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

[คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาต] 
มาตรา ๔๐  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๔๑ 
(๒) มีเงินทุนเพียงพอแก่การประกอบกิจการขนส่งทางรางตามจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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(๓) มีบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญเพียงพอในการประกอบกิจการขนส่งทา งรางตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ลักษณะอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
[คุณสมบัติของนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญาต] 

มาตรา ๔๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร โดย 

(๑) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการขนส่งทางราง หากมีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการอ่ืนด้วย จะต้อง
เป็นวัตถุประสงค์ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการขนส่งทางรางตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) มีทุนจดทะเบียนตามจ านวนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ และทุน
จดทะเบียนดังกล่าวต้องเป็นของผู้มีสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรา ๔๒ 

(๓) อ านาจการบริหารกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในมาตรา ๔๒ 

(๔) กรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรา ๔๔ 
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง 
(๖) ลักษณะอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

[คุณสมบัติเรื่องทุนของนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญาต] 
มาตรา ๔๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง ต้องมีทุนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด

ของทุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลประเภทใดโดยล าพังหรือหลายประเภทรวมกัน ดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
(๒) กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ 
(๓) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ซึ่งทุนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนทั้งหมดเป็นของ

บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ หุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้นับเป็นทุนของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
(๔) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมดมีสัญชาติไทย และทุนของ

ห้างหุ้นส่วนนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดเป็นของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 
(๕) ห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีจดทะเบียน ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดมีสัญชาติไทย 
(๖) นิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีส านักงานใหญ่

ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร และในกรณีท่ีนิติบุคคลดังกล่าวมีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน นิติบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนนั้นจะต้องมีทุนเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยด้วย 
[คุณสมบัติเรื่องอ านาจการบริหารกิจการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญาต] 

มาตรา ๔๓  อ านาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการขนส่งทางรางต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าอ านาจบริหารกิจการไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
(๑) มีกรรมการที่ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่ก่ึงหนึ่งขึ้นไป 
(๒) ผู้มีอ านาจจัดการไม่มีสัญชาติไทย 
(๓) มีการบริหารที่อยู่ภายใต้การครอบง าของผู้ไม่มีสัญชาติไทย ตามลักษณะและเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
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[คุณสมบัติของผู้มีอ านาจจัดการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญาต] 
มาตรา ๔๔  กรรมการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทาง

ราง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการขนส่งสาธารณะอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้น เว้นแต่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้พ้น
จากการถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

(๕) เคยถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นจากต าแหน่งในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ 

(๖) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๗) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอันเนื่องมาจากกระท า

ความผิดที่กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(๘) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการอันเนื่องจากกระท าความผิดที่กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(๙) ลักษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

[หน้าที่ของอธิบดีในการตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต] 
มาตรา ๔๕  เมื่อมีการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางตามมาตรา ๓๘ แล้ว 

ให้อธิบดีมีหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาตดังกล่าว รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะของผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต สัญญาเข้าใช้รางเพ่ือการขนส่งร่วมกัน สัญญาการเข้าใช้รางเพ่ือการขนส่ง และเอกสารหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาหกสิบวัน หากเห็นว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตโดยถูกต้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพ่ือออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทาง
รางให้แก่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตนั้นต่อไป 

ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการขนส่งทางรางไว้ในใบอนุญาตด้วย 

รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งทางรางเพ่ิมเติมภายหลังจากที่ออก
ใบอนุญาตด้วยก็ได้ โดยต้องพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ รวมตลอดถึง
ประโยชน์สาธารณะ 
[อายุของใบอนุญาตแต่ละประเภท] 

มาตรา ๔๖  ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางแต่ละประเภท ให้มีอายุตามที่ก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่งให้มีอายุไม่เกินสามสิบปี  
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางรางให้มีอายุไม่เกินสิบห้าปี 
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่งและการเดินรถขนส่งทางรางให้มีอายุไม่เกินสามสิบปี 
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(๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ให้มีอายุตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

การยื่นค าขอใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
[การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต] 

มาตรา ๔๗  เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ 
(๒) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขในมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ 
(๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบกิจการขนส่งทางรางจนอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือกระทบต่อ

ความปลอดภัยของประชาชนอย่างร้ายแรง 
(๔) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้อันเป็นสาระส าคัญ  
(๕) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาตว่าเป็นเหตุให้เพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมี

อ านาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นปฏิบัติ หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงให้อธิบดีมี
อ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได ้

กรณีอธิบดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสอง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตแล้ว หาก
อธิบดีเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง หรือไม่สามารถจะด าเนินการตาม
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดได้ หรือการด าเนินการนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดภยันตราย หรือเสื่อมประโยชน์ต่อ
ประชาชน ให้อธิบดีเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
[การส่งคืนใบอนุญาต] 

มาตรา ๔๘  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องส่งคืนใบอนุญาตต่ออธิบดีภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
[การอุทธรณ์การเพิกถอนใบอนุญาต] 

มาตรา ๔๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

[การขอรับใบแทนใบอนุญาต] 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน

สาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
ถึงการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุดดังกล่าว 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ส่วนที่ ๒ 
หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 

    
[หน้าที่ในการประกอบกิจการขนส่งทางรางตามประเภทและเงื่อนไขในใบอนุญาต] 

มาตรา ๕๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการตามประเภทและเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต 
รวมทั้งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการประกอบกิจการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางราง  
(๒) จัดให้มีผู้ประจ าหน้าที่และบุคลากรอย่างเพียงพอ และมีระบบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้

ประจ าหน้าที่และบุคลากรดังกล่าว 
(๓) จัดให้มีคู่มือและเอกสารการปฏิบัติการตามประเภทของการประกอบกิจการขนส่งทางรางส าหรับ

ผู้ประจ าหน้าที่และบุคลากรอย่างครบถ้วน และปรับปรุงหรือแก้ไขคู่มือและเอกสารการปฏิบัติการดังกล่าวให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

(๔) จัดส่งรายงานการประกอบกิจการและงบกระแสเงินสดทุก ๆ สามเดือน นับจากวันที่เริ่มประกอบ
กิจการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๕) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาค และจัดเก็บค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากราง
และทรัพย์สินที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืนให้เป็นไปตามมาตรา ๖๐ 

(๖) ให้ความร่วมมือแก่อธิบดี ผู้ตรวจการขนส่งทางราง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๗) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย หรือสิ่งแวดล้อม 
ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๘) หน้าที่อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
[หน้าที่ในการจัดให้มีประกันภัย] 

มาตรา ๕๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
[หน้าที่ในการแจ้งอุบัติเหตุฯ ต่ออธิบดี] 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง อุบัติการณ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร หรือ
ผู้ใช้บริการ หรือเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งทางรางอย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งเหตุดังกล่าวต่อ
อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายโดยเร็ว 

กรณีใดที่จะถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งทางรางอย่างมีนัยส าคัญตามวรรคหนึ่ง อธิบดีอาจประกาศ
ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของผู้ได้รับใบอนุญาตไว้ด้วยก็ได้ 
[หน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย] 

มาตรา ๕๔  ในการประกอบกิจการขนส่งทางราง ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทางรางและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ประกอบกิจการขนส่ง
ทางรางตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
[หน้าที่ในการแจ้งอธิบดีล่วงหน้าเมื่อมีเหตุต้องพักหรือหยุดให้บริการ] 

มาตรา ๕๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องให้บริการขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก ในกรณีที่ผู้
ได้รับใบอนุญาตจะต้องพักหรือหยุดให้บริการขนส่งทางรางเป็นการชั่วคราวตามแผนการซ่อมบ ารุง ให้ผู้ได้รับ



22 
 

ใบอนุญาตแจ้งแผนการซ่อมบ ารุงให้อธิบดีทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุท าให้หรือจะท าให้การเดินรถขนส่งทางรางต้องหยุดชะงักหรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที และด าเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
[หน้าที่ในการส่งบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงิน] 

มาตรา ๕๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องส่งบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงินให้แก่อธิบดีทราบ รวมทั้ง
รายงานประจ าปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
[ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาต] 

มาตรา ๕๗  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตให้บุคคลอ่ืน การด าเนินการดังต่อไปนี้ 
ให้ถือว่ามีผลเป็นการโอนสิทธิตามใบอนุญาตด้วย 

(๑) บริษัทผู้ได้รับใบอนุญาตถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการขนส่งทางรางอ่ืนเกินร้อยละห้าสิบของ
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

(๒) บริษัทที่ประกอบกิจการขนส่งทางรางอ่ืนถือหุ้นในบริษัทผู้ได้รับใบอนุญาตเกินร้อยละห้าสิบของ
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

(๓) มีบริษัทที่สามถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งในบริษัทผู้ได้รับ
ใบอนุญาตและบริษัทที่ประกอบกิจการขนส่งทางรางอ่ืน 

(๔) กระท าการใด ๆ ที่ให้บุคคลอื่นครอบง ากิจการ 
[หน้าที่ในการรายงาน  กรณีไม่สามารถด าเนินกิจการหรือจะยกเลิกกิจการ] 

มาตรา ๕๘  กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ หรือประสงค์จะเลิก
ประกอบกิจการขนส่งทางราง ให้มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบล่วงหน้า และเพ่ือให้บริการเดินรถขนส่งทางราง
ซึ่งเป็นบริการขนส่งสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมีสถานะหรือมีการด าเนินงานอยู่
ในลักษณะที่ไม่อาจประกอบกิจการต่อไปได้ ให้กรมการขนส่งทางรางเข้าไปด าเนินกิจการแทนผู้ได้รับ
ใบอนุญาต 

ในการด าเนินกิจการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกค าสั่งให้กรมการขนส่งทางราง
ควบคุมการประกอบกิจการขนส่งทางราง โดยต้องแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ และประกาศให้
สาธารณชนรับทราบตามวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

กรมการขนส่งทางรางอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางเข้าด าเนินกิจการขนส่งทางรางแทน 
จนกว่าเหตุในการควบคุมการประกอบกิจการขนส่งทางรางจะสิ้นสุดลงก็ได้ 

ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าด าเนินกิจการขนส่งทางรางแทนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมี
สิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติงานและการด าเนินกิจการขนส่งทางรางแทน ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
[สิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางของต่างประเทศ] 

มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางของต่างประเทศ จะเดินรถขนส่งทางรางเข้ามา
ในราชอาณาจักร หรือไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามสิทธิตามอนุสัญญา 
หรือความตกลงระหว่างประเทศ หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ส่วนที่ ๓ 
การก าหนดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการ 

   
[การก าหนดอัตราขั้นสูง และการทบทวนอัตราขั้นสูง] 

มาตรา ๖๐ การขนส่งทางรางเพ่ือการพาณิชย์เป็นบริการสาธารณะ ซึ่งการก าหนดค่าโดยสาร  
ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียม
อ่ืน ต้องเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

การเก็บค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็นในการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืน แต่ต้องไม่เกินอัตราข้ันสูงที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกาศอัตราค่าโดยสาร อัตราค่าขนส่ง อัตราค่าใช้ประโยชน์จากรางและ
ทรัพย์สินที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ให้สาธารณชนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่จะบังคับใช้อัตรานั้น 

ให้มีการทบทวนอัตราขั้นสูงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อเท็จจริงในหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนด
อัตราขั้นสูงอย่างมีนัยส าคัญ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ได้รับใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอทบทวนอัตราขั้นสูง ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
[การก าหนดหลักเกณฑ์ และการทบทวนหลักเกณฑ์] 

มาตรา ๖๑  ในการก าหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สิน
ที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืนตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ส่วนที่ ๔ 
การเชื่อมต่อรางเพื่อการขนส่งทางรางร่วมกัน 

   
[หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่งร่วมกัน] 

มาตรา ๖๒  เจ้าของโครงการ หรือเอกชนเจ้าของรางหรือทางเฉพาะ มีหน้าที่ต้องยินยอมให้มีการ
เชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนส่งร่วมกันเมื่อมีการร้องขอ โดยปฏิบัติต่อผู้ขอเชื่อมต่อทุกรายอย่างเป็น
ธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ รางหรือทางเฉพาะที่ต้องมีการใช้ร่วมกันให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการเชื่อมต่อรางเพ่ือการขนส่งทางรางร่วมกันให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
[หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่ง] 

มาตรา ๖๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของราง
หรือทางเฉพาะที่ต้องมีการใช้ร่วมกันที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเจรจาท าความตกลงในเงื่อนไขของสัญญาการเชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนส่ง
ร่วมกันด้วยเจตนาสุจริต 

(๒) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางรายอ่ืนในการเชื่อมต่อรางหรือทาง
เฉพาะเพ่ือการขนส่งของตนเอง 

(๓) ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลด หรือจ ากัดการเชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการ
ขนส่งร่วมกัน เว้นแต่กรณีเป็นโครงการสัมปทาน 
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(๔) ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ได้รับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมต่อรางหรือทาง
เฉพาะเพ่ือการขนส่งร่วมกัน 

(๕) จัดท าและเปิดเผยหนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนส่ง
ร่วมกันของตน โดยวิธีการและรายละเอียดให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
[สิทธิในการปฏิเสธ] 

มาตรา ๖๔  ผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานอาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางรายอ่ืนร่วม
เชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนส่งร่วมกันของตนเองได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความจุของรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนส่งที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้ประกอบกิจการขนส่ง
ทางรางรายอ่ืนร่วมใช้ประโยชน์ราง 

(๒) การเชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนส่งร่วมกันมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการขนส่งทางราง หรือเป็นเหตุขัดขวางการขนส่งทางราง 

ให้ผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งปฏิเสธไม่ให้เชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนส่งร่วมกันมีหน้าที่
ชี้แจงหรือแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นต่ออธิบดีเพื่อชี้ขาด และให้ปฏิบัติไปตามค าชี้ขาดนั้น 

ส่วนที่ ๕ 
การจัดสรรความจุ  ตารางเวลาการเดินรถ และเส้นทาง 

มาตรา ๖๕ ให้มีคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางรางขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งทางรางอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทาง
ราง ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการและมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการกรมการขนส่งทางรางเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ โดยให้มีหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง 
(๒) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง ที่เก่ียวกับการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง 
(๓) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางรางเพ่ือขอสนับสนุนข้อมูล

และความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
(๔ ) พิจารณาความเหมาะสมของการใช้การประโยชน์ราง ก าหนดให้ผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด าเนินการเพิ่มจ านวนเที่ยวในการให้บริการเดินรถขนส่งทางราง 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง เพ่ือทบทวนการจัดสรรเวลาการ

เดินรถขนส่งทางราง หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถขนส่งทางราง หรือปรับขีดความสามารถของ
ความจุทาง ซึ่งจะกระทบต่อการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง  ให้น าความในมาตรา ๑๐ ใช้บังคับแก่
คณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง โดยอนุโลม 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ของคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถ
ขนส่งทางราง ให้ได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๖๖ ผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของรางหรือทางเฉพาะที่ต้องมีการใช้ร่วมกันตามที่อธิบดี
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องยินยอมให้มีการเข้าร่วมใช้รางได้  
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ผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยเอกสารโครงข่ายรางหรือทางเฉพาะ เพ่ือให้ผู้ที่
ประสงค์จะประกอบกิจการเดินรถ สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงข่ายรางหรือทางเฉพาะ โดยรายละเอียดเอกสาร
โครงข่ายรางหรือทางเฉพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางรางประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๗ ผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดสรรความจุ  ตารางเวลาการเดินรถและเส้นทาง โดย
ต้องด าเนินการบนพื้นฐานของความเป็นกลาง โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และ จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเงื่อนไขอันเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือกีดกันผู้ประกอบกิจการรายอ่ืน 
(๒) มีเงื่อนไขอันอาจเป็นเหตุให้เกิดการผูกขาด หรือจ ากัดการแข่งขันในการให้บริการขนส่งทางราง 

มาตรา ๖๘ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางราง ให้เข้าด าเนินการจัดท าสัญญาการเข้า
ใช้รางหรือทางเฉพาะกับผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน แล้วยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถขนส่ง
ทางรางต่ออธิบดี 

มาตรา ๖๙ การด าเนินการ ขั้นตอนการจัดสรรความจุ ตารางเวลา และเส้นทาง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางรางประกาศก าหนด 

[ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็น] 
มาตรา ๗๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็นใน

การประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้ประกอบกิจการเดินรถขนส่ง
ทางรางซึ่งได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

หมวด ๕ 
การสอบสวนอุบัติเหตุ 

    
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ 
   

 
[การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ] 

มาตรา ๗๑  ให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางรางขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคน จากผู้ซึ่งมีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางราง ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวกับการขนส่งทางรางอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

ให้อธิบดีเป็นเลขานุการและมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการกรมการขนส่งทางรางเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 
มาตรา ๗๒ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

และกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองหรือสมาชิก

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
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(๔) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือขัดกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ 

(๕) ไม่เป็นกรรมการในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ 

(๖) ไม่เป็นกรรมการ หรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใดๆ ในกิจการของเอกชนหรือองค์กร
วิชาชีพ ซึ่งอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ 

(๗) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
[วาระการด ารงต าแหน่ง] 

มาตรา ๗๓  ให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุที่รัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ให้น าความในมาตรา ๑๐ ใช้บังคับแก่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 
๗๑ โดยอนุโลม 
[อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ] 

มาตรา ๗๔  คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง และอุบัติการณ์ 
(๒) ด าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง และอุบัติการณ์ 
(๓) วิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยด้านการขนส่งทางราง และข้อมูลอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง และ

อุบัติการณ ์
(๔) จัดท ารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง และอุบัติการณ์ 
(๕) เสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันให้แก่หน่วยงานที่มีอ านาจเกี่ยวกับการขนส่งทางราง กรณีที่ตรวจ

พบในระหว่างการสอบสวนว่าจ าเป็นต้องด าเนินการโดยพลันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
(๖) จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือความปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดตามการด าเนินการ 
(๗) จัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ด าเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุมอบหมายได้ 
[การด าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์] 

มาตรา ๗๕  เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้รับแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๕๓ แล้ว  
ให้แจ้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุโดยเร็ว 

 
ส่วนที่ ๒ 

การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 
   

[การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์] 
มาตรา ๗๖  เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง อุบัติการณ์ให้คณะกรรมการ

สอบสวนอุบัติเหตุมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในที่ราง หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการราง 
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(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็นหลักฐานที่เก่ียวข้องกับกิจการการ
ขนส่งทางรางซึ่งเกิดอุบัติเหตุ 

(๓) ควบคุม ตรวจหรือค้น สิ่งของ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางรางที่ประสบอุบัติเหตุ 
อุบัติเหตุร้ายแรง หรืออุบัติการณ์ 

(๔) ตรวจหรือค้นเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน ให้มีอ านาจยึดหรือเข้าควบคุมเอกสารหรือวัตถุอันเป็นหลักฐานดังกล่าว
ได้ แต่ต้องจัดท าบัญชีเอกสารและวัตถุดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเอกสารหรือวัตถุนั้นไว้ด้วย 

(๕) ตรวจสอบหรือสั่งให้มีการตรวจสอบรางหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการรางที่ประสบ
อุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง หรืออุบัติการณ์โดยไม่ชักช้าเพื่อน าผลมาประกอบการสอบสวน 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุอาจมอบหมายให้หน่วยงาน หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุแต่งตั้งให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน และอาจร้อง
ขอให้หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องช่วยด าเนินการหรือสนับสนุนได้ 

มาตรา ๗๗  ในการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง หรืออุบัติการณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการได้ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงความปลอดภัยในการขนส่งทางรางเพ่ือป้องกันมิให้
เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง หรืออุบัติการณ์ท านองเดียวกันขึ้นอีก โดยมิใช่เป็นการสอบสวนเพ่ือการ
กล่าวโทษบุคคลหรือก าหนดให้บุคคลใดต้องรับผิดไม่ว่าทางใด ๆ 

การสอบสวนตามส่วนนี้ นอกจากการด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องด าเนินการแยกออก
จากการสอบสวน หรือการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานอ่ืนที่มี
หน้าที่และอ านาจสอบสวนตามกฎหมายอ่ืนที่มุ่งหมายให้ได้ตัวผู้กระท าให้เกิดเหตุดังกล่าว หรือบุคคลใดซึ่ง
จะต้องรับโทษตามกฎหมาย 

มาตรา ๗๘  ในการสอบสวนตามมาตรา ๗๗ คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุต้องด าเนินการโดย
อิสระ และปราศจากการแทรกแซง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และค านึงถึงความมุ่งหมายในการสอบสวน
เพ่ือหาสาเหตุของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง อุบัติการณ์ และความปลอดภัยในการขนส่งทางรางเป็นส าคัญ 

มาตรา ๗๙  เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนและการรักษาไว้ซึ่งพยานหลักฐาน ให้คณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุประกาศก าหนดพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง อุบัติการณ์เกิดขึ้น และบริเวณโดยรอบ
ของพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ควบคุมการสอบสวน และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยก าหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน
สิบห้าวัน และหากมีความจ าเป็นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดง
แนวเขตพ้ืนที่ควบคุมการสอบสวนดังกล่าวไว้ด้วย 

เมื่อได้มีการประกาศพ้ืนที่ควบคุมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งไม่มีหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมการสอบสวน หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีความจ าเป็นต้องควบคุมพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ
ประกาศยกเลิกพ้ืนที่ควบคุมการสอบสวน เพ่ือทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๘๐  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง อุบัติการณ์ ให้ผู้ประจ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง อุบัติการณ์ เข้ารับการตรวจทางการแพทย์โดยเร็ว หากผู้ประจ าหน้าที่ไม่เข้ารับ
การตรวจ ให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุมอบหมายมีอ านาจ
ควบคุมผู้ประจ าหน้าที่นั้น เพ่ือน าตัวไปรับการตรวจทางการแพทย์ได้ และให้ผู้ประจ าหน้าที่นั้นน าส่งผลการ
ตรวจทางการแพทย์ให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุโดยไม่ชักช้า 
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มาตรา ๘๑  ในการสอบสวนตามส่วนนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการสอบสวน รักษาความลับของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวนที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือพิทักษ์ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติ เหตุ
มอบหมาย โดยจะเปิดเผยข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานดังกล่าวได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นและเพ่ือประโยชน์แห่ง
การสอบสวนเท่านั้น 

ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ 
(๑) บันทึกเสียงภายในห้องควบคุม บันทึกภาพขณะท าเดินรถ และข้อความที่ถอดจากบันทึกดังกล่าว 
(๒) บันทึกข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวนดังนี้ 

(ก) ถ้อยค าของบุคคลซึ่งให้ไว้ต่อคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ 
(ข) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการขนส่งทางราง 
(ค) ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง

หรืออุบัติการณ ์
(ง) บันทึกต่าง ๆ จากหน่วยควบคุมการจราจรและข้อความที่ถอดจากบันทึกดังกล่าว 
(จ) การวิเคราะห์และความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

ข้อมูลต่าง ๆ ของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง หรืออุบัติการณ์ 
(ฉ) ร่างรายงานของการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง หรืออุบัติการณ์ 

(๓) บันทึกข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวกับการสอบสวนตามที่คณะกรรมการสอบสวน
อุบัติเหตุประกาศก าหนด 

มาตรา ๘๒  ให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุจัดท ารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง 
หรืออุบัติการณ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

รายงานการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
กระบวนการยุติธรรม หรือการด าเนินการใด ๆ ที่มุ่งกล่าวโทษบุคคลหรือก าหนดให้บุคคลใดต้องรับโทษ 
[ค่าตอบแทนคณะกรรมการ] 

มาตรา ๘๓ ให้กรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอนุกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ ให้ได้รับประโยชน์หรือ
ค่าตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๖ 
ผู้ตรวจการขนส่งทางราง 

   
[อ านาจของผู้ตรวจการขนส่งทางรางในการตรวจสอบการประกอบกิจการขนส่งทางราง] 

มาตรา ๘๔  ให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอ านาจตรวจสอบการประกอบกิจการขนส่งทางรางให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการประกอบกิจการขนส่ง
ทางรางตามวรรคหนึ่ง 

(๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ที่ประกอบกิจการขนส่งทางรางหรือสถานที่ท าการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงและเพ่ือตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการขนส่งทางราง 

(๒) ยึดหรืออายัดไว้ซึ่งสิ่งของหรือเอกสารที่อยู่ในสถานที่ประกอบกิจการขนส่งทางรางหรือสถานที่ท า
การตาม (๑) ที่เป็นความผิดหรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด หรือได้มาจากการกระท า
ความผิด 
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(๓) เข้าไปในขบวนรถ รวมทั้งเดินทางไปกับขบวนรถ และในกรณีจ าเป็นอาจเข้าไปในห้องพนักงานขับ
รถขนส่งทางราง ในขณะให้บริการตามปกติเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติของพนักงานขับรถขนส่งทางราง ได้ 

(๔) ระงับการออกเดินทาง หรือกักขบวนรถของผู้ได้รับใบอนุญาตไว้ตามความจ าเป็นเพ่ือการตรวจสอบ 
(๕) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาต พนักงาน และลูกจ้างของผู้ได้รับใบอนุญาต ปฏิบัติการใด ๆ 

หรืองดเว้นการปฏิบัติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน หรือสั่งให้มาให้ถ้อยค า
หรือสั่งให้ยื่นค าชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 

ในการปฏิบัติตาม (๑) และ (๒) ให้กระท าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการ
ของสถานที่นั้น ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่
นั้นก็ได ้

ในการปฏิบัติการของผู้ตรวจการขนส่งทางราง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นอ านวยความ
สะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร 
[หน้าที่ของผู้ตรวจการขนส่งทางรางในการแสดงบัตรประจ าตัว] 

มาตรา ๘๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๔ ให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้
ซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจ าตัวผู้ตรวจการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 
[หน้าที่ของผู้ตรวจการขนส่งทางรางในการแจ้งเหตุขัดข้องของรถขนส่งทางรางต่ออธิบดี] 

มาตรา ๘๖  ในกรณีที่ผู้ตรวจการขนส่งทางรางพบหรือได้รับแจ้งเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับการขนส่งทาง
ราง และเป็นเหตุให้การให้บริการขนส่งทางรางหยุดชะงัก ให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางรายงานให้อธิบดีทราบ
โดยเร็ว เพื่อให้อธิบดีสั่งการให้ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าว 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแก่การขนส่งทางราง ให้
ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอ านาจกระท าการใด ๆ เพ่ือแก้ไข หรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตามที่
เห็นสมควร ภายใต้ระเบียบที่อธิบดีก าหนด และให้รายงานผลการด าเนินการให้อธิบดีทราบโดยเร็ว 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการกระท าตามวรรคสอง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
[อุทธรณ์ค าสั่งของผู้ตรวจการขนส่งทางราง] 

มาตรา ๘๗  กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือตัวแทนไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยสั่งการใด ๆ ของผู้ตรวจการ
ขนส่งทางราง ให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ตรวจการขนส่งทางราง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
โดยผู้ตรวจการขนส่งทางรางต้องพิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ กรณีท่ีเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง
ตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

กรณีผู้ตรวจการทางรางไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงาน ความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังอธิบดี 

อธิบดีต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน กรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลา
ดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบหนดเวลาดังกล่าว 
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หมวด ๗ 
ผู้ประจ าหน้าที่ 

   
[การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจ าหน้าที่] 

มาตรา ๘๘  ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ประจ าหน้าที่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่จากนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ท าความ
ตกลงกับประเทศไทย 

ผู้ที่มีใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางต่างประเทศ 
ซึ่งจะเดินรถขนส่งทางรางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไปยังอีกประเทศหนึ่ง  โดยผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๕๙ ถ้าได้น าใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่นั้นให้อธิบดีรับรองแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้
ประจ าหน้าที่จากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
[คุณสมบัติผู้ประจ าหน้าที่] 

มาตรา ๘๙  ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจ าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความรู้และทักษะตามประเภทและลักษณะการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ ประจ าหน้าที่ โดยได้รับ

ใบรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันที่กรมการขนส่งทางรางรับรอง หรือหลักสูตรที่กรมการขนส่ง
ทางรางให้การรับรอง 

(๓) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๔) มีอายุ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ มีความรู้และความช านาญตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
เมื่อมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษเฉพาะราย ให้อธิบดีมีอ านาจยกเว้นคุณสมบัติตามที่ก าหนดในวรรค

หนึ่งได้ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
[การก าหนดหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานหรือสถาบันที่กรมการขนส่งทางรับรอง] 

 มาตรา ๙๐  หน่วยงานหรือสถาบันที่กรมการขนส่งทางรางรับรองตามมาตรา ๘๙ (๒) ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด 
[อายุใบอนุญาต] 

มาตรา ๙๑  ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
[การทดสอบและทบทวนการฝึก] 

มาตรา ๙๒  เมื่อเห็นว่าผู้ประจ าหน้าที่คนใดหย่อนคุณสมบัติตามมาตรา ๘๙ (๔) เกี่ยวกับสุขภาพ
ร่างกาย ความรู้หรือความสามารถ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ประจ าหน้าที่นั้นเข้ารับการทดสอบโดย
การตรวจทางแพทย์ หรือเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติก็ได้ 
[วินัยผู้ประจ าหน้าที่] 

มาตรา ๙๓  ผู้ประจ าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวินัยทีอ่ธิบดีก าหนดในระเบียบ 
[การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจ าหน้าที่] 

มาตรา ๙๔  ห้ามมิให้ผู้ประจ าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บซึ่ง
อาจกระท าให้เสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และถ้าการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้นเป็นระยะเวลาตั้งแต่
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เจ็ดวันขึ้นไป ห้ามมิให้ผู้ประจ าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่จนกว่านายแพทย์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้จะได้
ตรวจและออกใบรับรองว่า ผู้ประจ าหน้าที่นั้นได้หายจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
อนุญาตให้ผู้ประจ าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
[การพักใช้ใบอนุญาต] 

มาตรา ๙๕  ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจ าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

มาตรฐานความปลอดภัย 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกส าหรับการกระท าความผิดตามกฎหมายอ่ืน เว้นแต่เป็นความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทที่มิใช่ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามลักษณะ ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือจนกว่าผู้

ประจ าหน้าที่นั้นจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามค าสั่งของอธิบดี แล้วแต่กรณี 
[การเพิกถอนใบอนุญาต] 

มาตรา ๙๖  ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ขาดคุณสมบัตขิองผู้ประจ าหน้าที่ตามมาตรา ๘๙ 
(๒) ถูกพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามมาตรา ๙๕ เกินสองครั้งภายในระยะเวลาสามปีนับแต่ถูก

พักใช้ใบอนุญาตครั้งก่อน 
[การสิ้นผลของใบอนุญาต] 

มาตรา ๙๗  ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับโทษจ าคุกส าหรับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่มิใช่ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามลักษณะ ๑๐ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา หรือความผิดลหุโทษ 

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามมาตรา ๙๖ 

[หน้าที่การแสดงใบอนุญาตของผู้ประจ าหน้าที่] 
มาตรา ๙๘  ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประจ าหน้าที่ต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัวและต้องแสดงต่อ

ผู้ตรวจการขนส่งทางรางเมื่อขอตรวจ 
หมวด ๘ 

การจดทะเบียนรถขนส่งทางราง 
   

มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถขนส่งทางรางที่ไม่ได้จดทะเบียนมาใช้ในการประกอบกิจการขนส่ง  
ทางราง 

รถขนส่งทางรางต้องปฎิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในมาตรา ๔ (๕) 
มาตรา ๑๐๐ ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถขนส่งทางราง ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน 
การขอจดทะเบียนและการออกหนังสือจดทะเบียนรถขนส่งทางราง ขั้นตอนและวิธีการในการ 

จดทะเบียนรถขนส่งทางราง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
มาตรา ๑๐๑ รถขนส่งทางรางท่ีน ามาจดทะเบียนจะต้อง 
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(๑) มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
(๒) ผ่านการตรวจสอบรับรองจากนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองจากอธิบดี โดยคุณสมบัติของนิติบุคคล

ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
มาตรา ๑๐๒ รถขนส่งทางรางเหล่านี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 
(๑) พระราชพาหนะ 
(๒) รถขนส่งทางทหาร 
มาตรา ๑๐๓ รถขนส่งทางรางที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะต้องแสดงแผ่นป้ายทะเบียนตามแบบและ

หลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
หมวด ๙ 

การคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ 
   

[การคุ้มครองเรื่องการเรียกเก็บค่าโดยสาร ฯลฯ] 
มาตรา ๑๐๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเรียกเก็บค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สิน

ที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืน เกินกว่าอัตราที่ คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดมิได ้
[การคุ้มครองจากเหตุเที่ยวรถล่าช้าหรือถูกยกเลิก] 

มาตรา ๑๐๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสาร เมื่อการเดินรถขนส่ง
ทางรางมีเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 
 

[การประกันความเสียหายในชีวิตและร่างกาย] 
มาตรา ๑๐๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายของ 

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
[การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก] 

มาตรา ๑๐๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้มีความเหมาะสมแก่การใช้บริการของการประกอบ
กิจการขนส่งทางราง 
[การร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ] 

มาตรา ๑๐๘  ในกรณีที่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอ่ืน ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบ
กิจการขนส่งทางราง ให้มีสิทธิร้องเรียนต่ออธิบดี 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
และให้มีค าสั่งโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และให้สั่งผู้ได้รับใบอนุญาต
ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด 
[การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย] 

มาตรา ๑๐๙  ให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอ่ืนที่อยู่ในบริเวณสถานีปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ว่าด้วย
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
บริเวณสถานีตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
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มาตรา ๑๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ นี้  ให้อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุมอบหมาย ผู้ตรวจการขนส่งทางราง 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

   
ส่วนที่ ๑ 

มาตรการบังคับทางปกครอง 
   

[การด าเนินมาตรการลงโทษปรับทางปกครอง] 
มาตรา ๑๑๑  ในกรณีท่ีการกระท าความผิดใดมีบทก าหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ หากเป็น

การกระท าความผิดของบุคคลตามมาตรา ๑๑๒ ให้การกระท าความผิดนั้น อาจถูกด าเนินมาตรการลงโทษปรับ
ทางปกครองได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ 

การด าเนินมาตรการลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ระงับการใช้อ านาจของ
อธิบดี ผู้ตรวจการขนส่งทางราง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก าหนดมาตรการอ่ืนทางปกครอง 
[บุคคลที่อาจถูกด าเนินมาตรการลงโทษปรับทางปกครอง] 

มาตรา ๑๑๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ อาจถูกด าเนินมาตรการลงโทษปรับทางปกครองได้ตามมาตรา ๑๑๑ ได ้
(๑) ผู้ประจ าหน้าที่ 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาต 
(๓) กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้ได้รับใบอนุญาต 

[ระดับชั้นของโทษปรับทางปกครอง] 
มาตรา ๑๑๓  โทษปรับทางปกครองมีสองชั้น ดังต่อไปนี้ 
(๑) โทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
(๒) โทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทแต่ไม่เกินสี่แสนบาท 
ในกรณีที่การกระท าความผิดที่มีโทษปรับทางปกครองและเป็นการกระท าความผิดที่มีลักษณะ

ต่อเนื่อง ให้ระวางโทษปรับรายวันได้ในอัตราดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ให้ปรับวันละไม่เกินสองหมื่นบาท 
(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ให้ปรับวันละไม่เกินสี่หมื่นบาท 
ในกรณีที่สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป จ านวนสูงสุดของค่าปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งและโทษ

ปรับรายวันตามวรรคสอง อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
[การก าหนดอัตราโทษปรับทางปกครอง] 

มาตรา ๑๑๔  การกระท าความผิดใดของบุคคลตามมาตรา ๑๑๒ จะมีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ หรือ
ชั้น ๒ และจะมีอัตราโทษปรับทางปกครองขั้นต่ าหรือขั้นสูง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงคมนาคม 

ในการก าหนดอัตราโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงลักษณะของความร้ายแรงของการ
กระท าความผิด และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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[การวินิจฉัยโทษปรับทางปกครอง] 
มาตรา ๑๑๕  ในการวินิจฉัยโทษปรับทางปกครอง ให้เป็นอ านาจของบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) อธิบดี ส าหรับการกระท าความผิดที่ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ส าหรับการกระท าความผิดที่ต้องระวางโทษปรับ

ทางปกครองชั้น ๒ และความผิดที่ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ที่เก่ียวเนื่องกัน 
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทน

กระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 
[การพิจารณาด าเนินมาตรการลงโทษปรับทางปกครอง] 

มาตรา ๑๑๖  เมื่อปรากฏว่ามีการกระท าความผิดของบุคคลตามมาตรา ๑๑๒ ให้อธิบดีพิจารณาใช้
มาตรการลงโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร หากมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนในคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดของบุคคลตามมาตรา ๑๑๒ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องดังกล่าว 
ให้อธิบดีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปตาม
บทบัญญัติในส่วนนี้ 
[การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองของอธิบดี] 

มาตรา ๑๑๗  ภายใตบ้ังคับมาตรา ๑๑๖ ให้อธิบดีพิจารณาใช้มาตรการลงโทษปรับทางปกครองกับผู้ที่
ถูกกล่าวหาตามสมควร โดยให้ค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรม การพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น และ
ความเสียหายที่เกิดจากการกระท าผิด 

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรใช้มาตรการลงโทษปรับทางปกครองกับผู้ซึ่งถู กกล่าวหาว่า
กระท าความผิด ให้อธิบดีด าเนินการตามมาตรา ๑๑๘ และแจ้งพนักงานสอบสวนทราบ 

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรใช้มาตรการลงโทษปรับทางปกครองกับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิด ให้อธิบดีแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาแก่ผู้กระท าความผิดนั้นต่อไป 

 
 

[การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สอบสวน] 
มาตรา ๑๑๘  ในการด าเนินการพิจารณามาตรการลงโทษปรับทางปกครอง ให้อธิบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

สอบสวน เพ่ือท าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและท าความเห็นเสนอต่ออธิบดี เพ่ือพิจารณามาตรการลงโทษ
ปรับทางปกครอง 

วิธีพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองของเจ้าหน้าที่สอบสวนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา 
เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดได้ทราบถึงเหตุแห่งความผิดและข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ รวมทั้ง  
ให้โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ทั้งนี้ ตามระเบียบวิธีพิจารณาโทษปรับทางปกครองตาม
มาตรา ๑๒๔ 
[การแจ้งผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สอบสวน] 

มาตรา ๑๑๙  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สอบสวนตามมาตรา ๑๑๘ เห็นว่าควรลงโทษผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิดในโทษปรับทางปกครองชั้นใด ให้เสนอเรื่องต่ออธิบดีเพื่อด าเนินการต่อไป  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สอบสวนมีความเห็นว่า การกระท าความผิดของผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด
เป็นโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ให้อธิบดีด าเนินการวินิจฉัยโทษปรับทางปกครอง และในกรณีที่เจ้าหน้าที่
สอบสวนมีความเห็นว่า การกระท าความผิดของผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเป็นโทษปรับทางปกครอง
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ชั้น ๒ ให้อธิบดีส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองด าเนินการวินิจฉัยโทษปรับทางปกครอง
ต่อไป 

ในกรณีตามวรรคสอง หากอธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าความผิดของผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิดไม่สมควรได้รับโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ แต่สมควรลงโทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ให้อธิบดี
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองด าเนินการวินิจฉัยโทษปรับทางปกครองต่อไป 
[การท าค าวินิจฉัยโทษปรับทางปกครอง] 

มาตรา ๑๒๐  ในการวินิจฉัยโทษปรับทางปกครองของผู้มีอ านาจพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง  
ให้ท าค าวินิจฉัยเป็นหนังสือ โดยต้องระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและเหตุผลแห่ง 
ค าวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามแบบท่ีก าหนดในระเบียบวิธีพิจารณาโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๑๒๔ 
[การจัดท าบันทึกความยินยอม] 

มาตรา ๑๒๑  เมื่อได้มีค าวินิจฉัยให้ลงโทษปรับทางปกครองส าหรับการกระท าความผิดใดแล้ว ให้มี
หนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบ หากผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกสั่งลงโทษปรับทางปกครองยินยอมที่จะปฏิบัติตามค า
วินิจฉัยโทษปรับทางปกครองแล้ว ให้ท าบันทึกความยินยอมเพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาลงนาม ทั้งนี้ ตามแบบที่
ก าหนดในระเบียบวิธีพิจารณาโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๑๒๔ 

เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้ลงนามในบันทึกความยินยอมแล้ว ให้สิทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 
[การด าเนินคดีอาญา] 

มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมลงนามในบันทึกความยินยอมตามมาตรา ๑๒๑  
ให้อธิบดีแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาแก่ผู้กระท าความผิดต่อไป 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้อายุความฟ้องร้องคดีอาญาเริ่มนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ลงนามในบันทึก
ความยินยอม 
[การบังคับคดี] 

มาตรา ๑๒๓  ในกรณีที่บุคคลซึ่งลงนามในบันทึกความยินยอมตามมาตรา ๑๒๑ ไม่ช าระเงินตาม
บันทึกค ายินยอมหรือช าระไม่ครบถ้วน ให้อธิบดียื่นค าร้องต่อศาลปกครอง เพ่ือด าเนินการบังคับให้เป็นไปตาม
บันทึกความยินยอม 

ให้ระยะเวลาการบังคับตามบันทึกความยินยอมตามวรรคหนึ่ง มีก าหนดสามปีนับแต่วันที่ผิดนัด 
ไม่ช าระเงินหรือช าระไม่ครบถ้วนตามบันทึกความยินยอม 
[ระเบียบวิธีพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง] 

มาตรา ๑๒๔  วิธีพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองของเจ้าหน้าที่สอบสวนตามมาตรา ๑๑๘ แบบ 
ค าวินิจฉัยโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๒๐ และการจัดท าบันทึกความยินยอมตามมาตรา ๑๒๑ ให้เป็นไป
ตามระเบียบวิธีพิจารณาโทษปรับทางปกครองที่กระทรวงคมนาคมก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
โทษทางอาญา 

   
มาตรา ๑๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศตามมาตรา ๓๔ หรือหลักเกณฑ์ที่ประกาศ

ก าหนดตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดประกอบกิจการขนส่งทางรางโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา ๑๒๗  ผู้ ใดปลอมแปลงใบอนุญาต หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรอง ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระท าตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท า
ความผิดตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคสอง เป็นผู้ปลอมเอกสารตามวรรคหนึ่งด้วย ให้ลงโทษตามวรรคสอง  
แต่กระทงเดียว 

มาตรา ๑๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ตรวจการขนส่งทางราง อธิบดี หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยความปลอดภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตระบบรถขนส่งทางรางตามมาตรา ๑๐๙ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึง่เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดขวางแก่การขนส่งทางราง หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความไม่สะดวกแก่การขนส่งทางราง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๒  ผู้ใดท าลาย หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันท าให้เกิดความเสียหายหรือไร้ประโยชน์
แก่การขนส่งทางราง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓๓  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้ไร้ประโยชน์ เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอน
เครื่องหมายแสดงแนวเขต หลักส ารวจ รั้ว เครื่องหมายแสดงระยะ หรือเครื่องอ านวยความสะดวกหรือความ
ปลอดภัย ซึ่งได้ติดตั้งหรือท าให้ปรากฏในเขตระบบรถขนส่งทางราง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓๔  ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความอันเป็นเท็จให้เลื่องลือหรือส่งข่าวอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้การ
เดินรถการขนส่งทางรางไม่อาจกระท าได้ตามปกติ หรือเกิดความล่าช้า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓๕ ผู้ประจ าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๓๖  ผู้ประจ าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี หรือปฏิบัติหน้าที่ใน
ระหว่างที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๗  ผู้ประจ าหน้าที่ ผู้ใดเมื่อมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงเกิดขึ้นการขนส่งทางราง  
ไม่แจ้งต่อเหตุต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดี หรือไม่จัดท ารายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ดังกล่าว 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดน ารถขนส่งทางรางไปด าเนินกิจการโดยไม่ได้จดทะเบียนรถขนส่งทางรางตามมาตรา 
๙๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา ๑๓๙ ผู้ใดน ารถขนส่งทางรางที่ไม่แสดงแผ่นป้ายทะเบียนไปด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๓ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๔๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบ
ปรับได ้

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในเวลาที่ก าหนดแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วแต่ไม่ช าระค่าปรับนั้นภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ให้ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
[คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง] 

มาตรา ๑๔๑  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ 
(๓) แห่งพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
[การประกอบกิจการขนส่งทางราง] 

มาตรา ๑๔๒  บรรดาอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔๓  ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  
ให้รัฐมนตรีด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามลักษณะและประเภทของการประกอบ
กิจการ ขอบเขต การให้บริการ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในการให้บริการขนส่งทางรางเท่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยค านึงถึงสิทธิและข้อผูกพันที่มีอยู่เดิม รวมทั้ง
การพัฒนาเพ่ือให้มีการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔๔  ในกรณีที่การประกอบกิจการขนส่งทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการให้สัมปทานหรือท า
สัญญาว่าจ้างผู้ใดเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้ได้รับสัมปทาน 
หรือผู้ท าสัญญาว่าจ้างเดินรถกับการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
หรือกรุงเทพมหานคร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีสิทธิในการประกอบกิจการขนส่งทางรางตาม
ขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่เดิมตามที่ได้รับสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้างเดินรถนั้นต่อไป จนกว่าสัมปทานหรือสัญญา
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง 

การประกอบกิจการขนส่งทางรางของผู้ได้สัมปทานหรือสัญญาว่าจ้างเดินรถตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ และตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด ในการนี้ให้ถือว่าผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่
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และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย และในการกระท าความผิดใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่ถือเป็นเหตุให้รัฐมนตรีมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางได้ หาก
เป็นการกระท าของผู้ได้รับสัมปทานหรือผู้ท าสัญญาว่าจ้างเดินรถ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนสัมปทานหรือ
สัญญาว่าจ้างเดินรถนั้นได้ 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานหรือผู้ท าสัญญาว่าจ้างเดินรถตามวรรคหนึ่งรายใดท าความตกลงกับการรถไฟ
แห่งประเทศไทย หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานหรือสัญญานั้นให้เป็นการได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้รัฐมนตรีด าเนินการออกใบอนุญาตให้กับผู้รับสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้างเดินรถนั้น โดยให้ได้รับสิทธิ
ประกอบกิจการขนส่งทางรางตามขอบเขตการให้บริการเดิมที่คู่กรณีได้ตกลงกัน และตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
ของสัญญาสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้างเดินรถ ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้างเดินรถตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับสัมปทานหรือ
ผู ้ท าสัญญาว่าจ้างเดินรถที่ได้รับการต่ออายุสัญญาสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้างเดินรถ ใ ห้ยื ่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการต่ออายุสัญญาสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้าง
เดินรถดังกล่าว และในระหว่างนั้นให้ยังคงให้บริการขนส่งทางรางต่อไปได้ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาค า
ขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับค าขอรับใบอนุญาต 
[การก าหนดเขตระบบและเขตปลอดภัยระบบ] 

มาตรา ๑๔๕  เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือรองรับกรณีที่ยังไม่มีการก าหนดเขตระบบ
รถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ให้เขตระบบรถไฟฟ้าและเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ และเขตทางรถไฟตาม
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป 
[การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจ าหน้าที่] 

มาตรา ๑๔๖  เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย  หรือผู้ได้รับสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจ า
หน้าที่ต่ออธิบดีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน า
มาตรา ๘9 (๒) และ (๔) มาใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจ าหน้าที่ 

มาตรา ๑๔๗  ให้อธิบดีด าเนินการให้การรับรองสถาบันฝึกอบรมตามมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
........................................... 
         นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพ่ือการขนส่ง 300,000 บาท 
๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางราง 150,000 บาท 
๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพ่ือการขนส่งและการเดินรถขนส่งทางราง 450,000 บาท 
๔. ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ ๒,000 บาท 
๕. หนังสือการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง 1,000 บาท 
๖. แผ่นป้ายทะเบียนรถขนส่งทางราง 1,000 บาท 
  

 


