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ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

๑. สภาพปัญหาและความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 

โดยที่ปัจจุบันมีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางขึ้นในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับ 
การเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง การก ากับดูแลมาตรฐาน  
และระเบียบ ทางด้านความปลอดภัย การบ ารุงทาง และการประกอบกิจการ วางแผนโครงข่าย พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางรางของประเทศให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อกับการขนส่ง
ระบบอ่ืน และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางขึ้น 
ในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัด และปลอดภัยในการเดินทาง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม 
ก ากับดูแลกิจการขนส่งทางราง ให้สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง การบริหาร
จัดการการขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นโครงข่าย
เดียวกันอย่างสมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

2. ค าอธิบายหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

บทนิยาม 

 ให้ค าจ ากัดความของค าต่างๆที่ใช้ในการขนส่งทางราง ซึ่งอาจจะมีความหมายแตกต่างจากค าปกติ
ธรรมดาที่ใช้กันทั่วไป เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและตีความกฎหมายตรงกันไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้รางหรือทางเฉพาะและทรัพย์สินที่จ าเป็นในการ
ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
  (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับการขนส่งทางอากาศ 
การขนส่งทางน้ า สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ไ ด้รับ
ประโยชน์จากการประกอบกิจการขนส่งทางราง 

(๕) ก าหนดมาตรฐานการขนส่งทางราง 
(๖) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืน

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(7) กิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวดที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง 

หมวดว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามวาระการด ารงต าแหน่ง ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ประชุม และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง โดยที่คณะกรรมการ
จะมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายแผนพัฒนาการขนส่งทางรางเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก าหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สิน 
ที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืน เสนอแนะ รายงานปัญหา และอุปสรรค 
ในการด าเนินการที่เก่ียวกับกิจการขนส่งทางรางต่อคณะรัฐมนตรี 

กรมการขนส่งทางรางมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาการขนส่งทางราง โดยให้เสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการ และในฐานะหน่วยงานก ากับดูแล มีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแลให้เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง และการก ากับ ติดตามผลการประกอบกิจการขนส่งทางราง  ก าหนด
มาตรฐานในด้านต่างๆ  

หมวดที่ 2 การจัดท าโครงการการขนส่งทางราง 

 ส่วนที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการขนส่งทางราง    
กรมการขนส่งทางรางจัดท าแผนพัฒนาการขนส่งทางราง เพ่ือเป็นแผนแม่บทในการก าหนดนโยบาย

การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้เป็นเอกภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  
• แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง ได้แก่  แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง  

ในระดับประเทศ 
• แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตเมือง ได้แก่ แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
• แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตภูมิภาค ได้แก่ แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง

ในเขตภูมิภาคอ่ืนๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ส่วนที่ ๒ การเสนอโครงการการขนส่งทางราง 
การด าเนินการเสนอโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย  (รฟท.) 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม. ) และกรุง เทพมหานคร หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะจัดท าโครงการเกี่ยวกิจการขนส่งทางรางนั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องจัดท า
รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการแล้วเสนอโครงการต่อกรมการขนส่งทางรางเพ่ือพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 
และเมื่อแผนพัฒนาการขนส่งทางรางดังกล่าวได้รับการอนุมัติ กรมการขนส่งทางรางจะด าเนินการจัดสรร
โครงการตามแผนให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบต่อไป  

กรณีรถราง ให้จัดท ารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ เสนอต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแล  
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก่อน เช่น กรุงเทพมหานครต้องเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอโครงการต่อกรมการขนส่งทางราง  
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ส่วนที่ ๓ การด าเนินการโครงการการขนส่งทางราง 
ให้หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาการขนส่งทางรางซึ่งจ าเป็นต้องได้มา  

ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือก่อให้เกิดภาระในอสังหาริมทรัพย์มีอ านาจในการเวนคืนหรือ ก าหนดภาระ 
ในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือด าเนินกิจการขนส่งทางรางอันถือเป็นกิจการสาธารณะประโยชน์ และก าหนด เขต
ปลอดภัยในระหว่างการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางราง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในระหว่าง
การจัดสร้างโครงการ   

ในการก ากับดูแลการจัดสร้างระบบการขนส่งทางรางนั้น กรมการขนส่งทางรางจะมีอ านาจเข้าไป
ตรวจสอบการด าเนินการได้ ในทุกขั้นตอน ไม่ว่ าจะเป็นก่อนเริ่มด า เนินการจัดสร้าง ในระหว่าง  
การจัดสร้าง รวมถึงเมื่อมีการจัดสร้างแล้วเสร็จต้องมีการทดสอบโครงสร้างและระบบก่อนการใช้งานจริง 
เมื่อมั่นใจว่าโครงสร้างและระบบการขนส่งทางรางมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานจึงจะอนุญาต  
ให้เปิดให้บริการแก่ประชาชน  

เพ่ือให้กิจการเดินรถขนส่งทางรางซึ่งเป็นบริการสาธารณะต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักจึงก าหนด  
ให้กรรมสิทธิ์ในรางและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการขนส่งทางรางตกเป็นของรัฐและไม่อยู่ในความรับ
ผิดแห่งการบังคับคด ี

หมวด ๓ เขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง 
 ในการดูแลความปลอดภัยของการเดินรถขนส่งทางรางและการอ านวยความสะดวกในการบ ารุงรักษา
ระบบการขนส่งทางราง จะมีการประกาศเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง 
โดยสามารถก าหนดข้อห้ามกระท าการภายในเขตดังกล่าว รวมถึงก าหนดลักษณะการกระท าที่อาจท าให้เกิด
อันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบการขนส่งทางราง  

หมวด ๔ การก ากับดูแลการประกอบกิจการ 

 ส่วนที่ ๑ การขออนุญาต 
 ก าหนดให้การประกอบกิจการขนส่งทางรางเป็นระบบอนุญาต โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
ซึ่งกฎหมายก าหนดประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางไว้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรางเพ่ือการขนส่ง (2) ใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางราง และ (3) ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรางเพ่ือการขนส่งและการเดินรถขนส่งทางราง และ (4) ใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวเนื่อง
อ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง จะต้อง  
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางแต่ละประเภท ให้มีอายุตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้ง 
การต่ออายุใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้อธิบดีมีอ านาจ  
สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 ส่วนที่ ๒ หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
 ผู้ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการขนส่งทางรางมีหน้าที่ต้องประกอบกิจการตามประเภท 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ต้องด าเนินการประกอบ
กิจการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจ าหน้าที่ จัดส่งรายงานประกอบกิจการ
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ตามก าหนด ให้บริการอย่างเสมอภาค รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จัดให้มีประกันภัย ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติการตามพระราชาบัญญัตินี้  

 ส่วนที่ ๓ การก าหนดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการ 
 ก าหนดให้กิจการขนส่งทางรางเพ่ือการพาณิชย์เป็นบริการสาธารณะ เพ่ือให้เหมาะสมและเป็นธรรม
แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ การเก็บค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็น  
ในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืน แต่ต้องไม่เกินอัตราขั้นสู งที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกาศอัตราดังกล่าวให้สาธารณชนทราบล่วงหน้าตามเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด และให้มีขั้นตอนการทบทวนอัตราขั้นสูงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อเท็จจริงในหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ก าหนดอัตราขั้นสูงอย่างมีนัยส าคัญ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ได้รับใบอนุญาต โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการขอทบทวนอัตราขั้นสูง ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

 ส่วนที่ ๔ การเชื่อมต่อรางเพ่ือการขนส่งทางรางร่วมกัน 
 การเชื่อมต่อรางเพ่ือการขนส่งร่วมกัน เจ้าของโครงการ หรือเอกชนเจ้าของรางหรือทางเฉพาะ  
มีหน้าที่ต้องยินยอมให้มีการเชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนส่งร่วมกันเมื่อมีการร้องขอ โดยปฏิบัติ  
ต่อผู้ขอเชื่อมต่อทุกรายอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเชื่อมต่อรางเพ่ือการขนส่งทางรางร่วมกันให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางซึ่งเป็นผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของรางหรือทางเฉพาะ 
ที่ต้องมีการใช้ร่วมกันที่อธิบดีประกาศก าหนด โดยต้องด าเนินการเจรจาท าความตกลงในเงื่อนไขของสัญญา 
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางรายอ่ืนในการเชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการ
ขนส่งของตนเอง ไม่กระท าการอันมีลักษณะที่กฎหมายห้าม 

 ส่วนที่ ๕ การจัดสรรความจุ  ตารางเวลาการเดินรถ และเส้นทาง 
 ให้มีคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางรางขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง โดยมีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเวลา 
การเดินรถขนส่งทางราง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง ที่เกี่ยวกับการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง 
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง ความเหมาะสมของการใช้การ
ประโยชน์ราง ก าหนดให้ผู้จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด าเนินการเพ่ิมจ านวนเที่ยวในการให้บริการเดินรถขนส่ง
ทางราง  

หมวด ๕ การสอบสวนอุบัติเหตุ  

 ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ 
 ให้อ านาจรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ ก าหนดองค์ประกอบหน้าที่และ
อ านาจ และวาระของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ 
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 ส่วนที่ ๒ การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 
 การสอบสวนอุบัติเหตุควรเป็นไปโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงเพ่ือให้ได้ผลการสอบสวนที่ถูกต้อง
อันจะส่งผลให้หน่วยงานที่มีอ านาจเกี่ยวกับการขนส่งทางรางสามารถน าผลรายงานการตรวจสอบมาก าหนด
มาตรการเชิงป้องกันได้ถูกต้องเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกิจการและผู้โดยส ารต่อไป 
ควรก าหนดให้การสอบสวนมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และหามาตรการป้องกันแทนการมุ่งหาบุคคลมาลงโทษ
ที่ควรเป็นอ านาจของเจ้าพนักงานต ารวจ และต้องด าเนินการแยกออกจากการสอบสวนหรือการด าเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม โดยได้นิยามความหมายของประเภทอุบัติเหตุเพ่ือประโยชน์ ในการพิจารณา
ด าเนินการของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ ได้แก่ (1) อุบัติเหตุ (2) อุบัติเหตุร้ายแรง และ (3) อุบัติการณ์ 

หมวด ๖ ผู้ตรวจการขนส่งทางราง 

 ก าหนดให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีหน้าที่ตรวจสอบการประกอบกิจการขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจในการเข้าไปในสถานประกอบการ รวมถึงยึดหรืออายัดไว้ซึ่งสิ่งของหรือเอกสาร
ที่อยู่ในสถานประกอบการ เพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงและเพ่ือตรวจสอบบัญชีและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
กับการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบสถานภาพของผูประกอบกิจการว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดหรือไม ่ 

หมวด ๗ ผู้ประจ าหน้าที่ 

 ผู้ที่จะมาเป็นผู้ประจ าหน้าที่ในการขนส่งทางราง เช่น พนักงานขับรถขนส่งทางราง ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี คุณสมบัติของผู้ประจ าหน้าที่ ประกอบด้วย (๑) มีสัญชาติไทย (๒) ได้รับใบรับรองจาก
สถาบันฝึกอบรมที่กรมการขนส่งทางรางรับรอง (๓) มีความประพฤติเรียบร้อย (๔) มีอายุ สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดของคุณสมบัติต่างๆ จะถูกก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง ประเด็นส าคัญอีกเรื่อง 
คือการรับรองสถาบันฝึกอบรมผู้ประจ าหน้าที่ ซึ่งกรมการขนส่งทางรางมีหน้าที่ให้การรับรองแก่หน่วยงาน  
ทีป่ระสงค์จะจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมผู้ประจ าหน้าที่ โดยผู้ที่เป็นผู้ประจ าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
วินัยด้านความปลอดภัย รวมถึงรักษาสุขภาพร่างกาย ความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามที่ ก าหนด 
ในกฎกระทรวง มิเช่นนั้นอาจถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

หมวด 8 การจดทะเบียนรถขนส่งทางราง 

 เพ่ือให้มีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานของรถขนส่งทางรางที่จะใช้ในการขนส่งทางราง  
จะต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนของกรมการขนส่งทางราง และรถนั้นจะต้องมีคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสอบรับรองจากนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองจากอธิบดี และรถขนส่งทางราง 
ที่ได้แผ่นป้ายทะเบียนแล้วจะต้องติดแผ่นป้ายตามแบบที่ก าหนดด้วย  

หมวด 9 การคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ 

 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความเป็นธรรม 
จากเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก มีหลักประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกาย และเพ่ือเป็นการอ านวย
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ความสะดวกแก่ผู้ โดยสารและผู้ ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ผู้สู งอายุ  สตรีมีครรภ์ และเด็ก 
จึงมีข้อก าหนดในการคุ้มครองและส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว 

หมวดที่ 10 บทก าหนดโทษ 

เพ่ือให้กฎหมายมีสภาพบังคับและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ จึงต้องก าหนดมาตรการดังนี้ 
1. มาตรการบังคับทางปกครอง ก าหนดประเภทของบุคคลที่อาจถูกด าเนินมาตราการลงโทษปรับ  

ทางปกครอง 3 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้ประจ าหน้าที่ (2) ผู้ได้รับใบอนุญาต และ (3) กรรมการ หรือผู้มีอ านาจ
จัดการแทนผู้ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์ในประเด็นต่างๆ เช่น ระดับชั้นของโทษปรับทางปกครอง 
การวินิจฉัยโทษปรับทางปกครองผู้ที่มีอ านาจพิจารณาโทษปรับทางปกครองการจัดท าบันทึกความยินยอม  
เป็นต้น  

2. การก าหนดโทษทางอาญา มีฐานความผิด ได้แก่ ในกรณีที่บุคคลใดได้ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางราง รวมทั้งโทษที่เกิดจากการกระท าอันขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบการขนส่งทางราง ส่วนบุคคล 3 ประเภท ที่ถูกลงโทษปรับ 
ทางปกครอง มีเพียงผู้ประจ าหน้าที่เท่านั้นที่มีบทก าหนดทางในทางอาญา กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยที่ก าหนด
หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่การก าหนดโทษทางอาญาโดยค านึงถึงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
และไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของประชาชน โดยมีการก าหนดในเรื่องการเปรียบเทียบ
ปรับแทนการลงโทษจ าคุกในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิด  
ที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และสามารถด าเนินการลงโทษปรับทางปกครอง
แทนการลงโทษแทนโทษปรับทางอาญาได้  

บทเฉพาะกาล 

เนื่องจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางเป็นกฎหมายใหม่ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางในวาระแรกต้องก าหนดยกเว้นเรื่ององค์ประชุมไว้ และ เพ่ือให้ 
ไม่กระทบสิทธิกับผู้ประกอบกิจการเดิมที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับสัมปทานเดิม รวมถึง 
ผู้ประจ าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิและหน้าที่ตามที่มีอยู่เดิม จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดบทเฉพาะกาลในประเด็นต่างๆดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและอยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้อย่างเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้ 

• คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 
ที่ก าหนดโดยต าแหน่ง แต่ต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

• บรรดาอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
แห่งประเทศไทย มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ โดยให้รัฐมนตรี 
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และการ
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รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ ภายในระยะเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

• ผู้ ได้รับสัมปทานหรือผู้ท าสัญญารับจ้างเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้ได้รับสัมปทาน หรือผู้ท าสัญญารับจ้างเดินรถกับการรถไฟแห่งประเทศไทย  
หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ยังคงมีสิทธิในการประกอบกิจการขนส่งทางรางตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่ เดิมตามที่ได้รับสัมปทาน  
หรือสัญญาว่าจ้างเดินรถนั้นต่อไป จนกว่าสัมปทานหรือสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง  แต่การประกอบกิจการ
ขนส่งทางรางของผู้ได้สัมปทานหรือสัญญารับจ้างเดินรถดังกล่าวให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
และตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด 

• เพ่ือรองรับกรณีที่ยังไม่มีการก าหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทาง
รางตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เขตระบบรถไฟฟ้าและเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีการประกาศก าหนดเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบ  
รถขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัตินี้ 

•  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ประจ าหน้าที่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับเป็นผู้ประจ าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจ าหน้าที่ต่ออธิบดีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

• ให้อธิบดีด าเนินการให้การรับรองสถาบันฝึกอบรม ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

3. บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ 
• หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง 
• ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
• เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง 
• ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง 

4. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการหรือการก าหนดโทษอาญา 
รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

4.1 กิจการขนส่งทางรางเป็นกิจการที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะโดยตรงและอาจกระทบ 
ถึงความมั่นคงของรัฐ จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง
ผ่านการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการแต่ละประเภท ทั้งนี้ ได้ก าหนดเงื่อนไขการให้อนุญาตแก่ผู้ประกอบ
กิจการแต่ละรายผ่านใบอนุญาต โดยเงื่อนไขการประกอบกิจการจะรวมถึงมาตรฐานการประกอบกิจการ 
ด้านเทคนิค ประสิทธิภาพการให้บริการ และการคุ้มครองผู้โดยสาร เป็นต้น 

4.2 ตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้น 3 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง คณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง และ
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางราง 
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เนื่องจากกรมการขนส่งทางรางมีภารกิจหลากหลายซึ่งจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
ในแต่ละด้านมาร่วมในการปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ เช่น การก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางรางของประเทศ การเห็นชอบโครงการการขนส่งทางรางเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ 
และประชาชน การก าหนดอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ ให้บริการ และสนับสนุน 
ให้มีการใช้การขนส่งทางรางเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตโดยเป็นการประหยัดต้นทุนของประเทศ การสืบสวน
สอบสวนอุบัติเหตุทางราง เพ่ือการก ากับดูแลหน่วยงานในระบบรางและการก าหนดมาตรฐานด้านการขนส่ง
ทางราง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในอนาคต การจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง เพ่ือให้การบริหารโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการเดินทางของประชาชนรวมถึงการขนส่งสินค้าทางรางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน อีกทั้ง เพ่ือให้การก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง มีความเป็นกลาง มีหลักเกณฑ์  
และมาตรฐานในรูปแบบเดียวกัน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะขึ้น 

4.3 เนื่องจากการขนส่งทางรางเป็นการขนส่งสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดโทษอาญาต่อการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการขนส่งทางราง เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการกระท าอันจะส่งผลกระทบหรือท าให้เกิดความ
เสียหายต่อการขนส่งทางราง 

 


