
กรมการขนส่งทางราง



สาระส าคัญ
ของพระราชบัญญัติ

การขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

1O หมวด 165 มาตรา

เสนอแผนพัฒนาการขนส่งทางราง และแนวทาง
ในการพัฒนาพ้ืนทีโ่ดยรอบสถานีและการเชือ่มต่อ

การขนส่งรูปแบบอืน่ ก าหนดอัตราขัน้สูง
ของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากราง

ให้กรมการขนส่งทางรางจัดท าแผนพัฒนาการ
ขนส่งทางราง และเจ้าของโครงการเป็นผู้เสนอ

โครงการตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง

ก าหนดให้เจ้าของโครงการก าหนดเขต
ระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัย

ระบบรถขนส่งทางราง จัดท าและ
แสดงเครือ่งหมายแสดงแนวเขตฯ

ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าทีป่ฏิบัติตามเงือ่นไข
ทีก่ าหนดในใบอนุญาตแต่ละประเภทตามที่

พระราชบัญญัติฯ ก าหนด รวมทัง้มีสิทธิเรียกเก็บ
ค่าโดยสาร ค่าบริการในการประกอบกิจการขนส่ง

ทางรางโดยไม่เกินอัตราที ่คกก. ก าหนด

ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสอบสวน
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์การขนส่งทางราง

เพ่ือปอ้งกันมิให้เกิดเหตุท านองเดียวกันขึน้อีก

ก าหนดให้ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางราง
ซึง่แต่งตัง้โดยรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจการขนส่งทางราง 
มีหน้าทีแ่ละอ านาจตรวจสอบการประกอบกิจการขนส่งทางราง

ผู้ประจ าหน้าทีจ่ะต้องได้รับใบอนุญาต หรือมีใบอนุญาต 
โดยผู้ประจ าหน้าทีท่ีต่้องได้รับใบอนุญาต ได้แก่ พนักงาน
ขับรถขนส่งทางราง พนักงานควบคุมรถขนส่งทางราง 
โดยผู้ประจ าหน้าทีต่้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อก าหนด
ทางวินัย

รถขนส่งทางรางทีใ่ช้ในการประกอบกิจการ
ขนส่งทางรางนัน้ ต้องจดทะเบียนรถขนส่ง
ทางราง และรถทีน่ ามาใช้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด มีความมัน่คงแข็งแรงและ
ปลอดภัย

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารเมือ่การเดินรถขนส่ง
ทางรางมีเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก ต้องจัดให้มี
การประกันความเสียหายทีเ่กิดขึน้แก่ชีวิตและ
ร่างกาย

ก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีเป็นการ
กระท าความผิดใดทีม่ีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางราง และเป็นการกระท าของผู้ประจ าหน้าที ่
ผู้ได้รับใบอนุญาต และกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการ
แทนผู้ได้รับใบอนุญาต อาจถูกด าเนินมาตรการลงโทษ
ปรับทางปกครองได้ 

กรมการขนส่งทางราง



กรมการขนส่งทางราง

ก าหนดอัตราขั้นสงูของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง 
ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินทีจ่ าเป็น
ในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และ
ค่าบริการอ่ืน รวมถึงก าหนดประเภทของบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนคา่โดยสาร

เสนอแผนพัฒนาการขนสง่ทางราง
ต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ให้ความเห็นชอบโครงการในการประกอบ
กิจการขนส่งทางรางของหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ

เสนอแนวทางในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน
ที่ได้รับประโยชน์ พัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบสถานี รวมทั้งแนวทาง
การเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอ่ืน

พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานการขนส่ง
ทางรางด้านตา่ง ๆ ที่กรมการขนส่งทางราง
จัดท าขึ้น เช่น มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
มาตรฐานด้านการเดินรถขนสง่ทางราง 
มาตรฐานด้านการประกอบกิจการขนสง่ทางราง
และการให้บริการ เป็นต้น

หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง

มีแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางรางทีช่ัดเจน เกิดการใช้ประโยชน์
ในอสังหาริมทรัพย์ พ้ืนทีโ่ดยรอบ และเกิดการเชือ่มต่อระบบขนส่งรูปแบบอืน่ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ เกิดการสร้างมาตรฐานในระบบขนส่งทางราง
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และการก าหนดอัตราขัน้สูงของค่าโดยสาร 
ค่าขนส่ง และค่าอืน่ๆ ทีเ่หมาะและเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะไดร้ับ



กรมการขนส่งทางราง

การ จัดท า แผน พัฒนาการ
ขนส่งทางราง ก าหนดใ ห้
กรมการขนส่งทางรางจัดท า
แผนพัฒนาการขนส่งทางราง

หมวด 2 การจัดท าโครงการขนส่งทางราง

กรณีการด าเนินโครงการขนส่ง
ทางรางตามแผนพัฒนาการขนส่ง
ทางร างจ า เ ป็ นต้ อ ง ไ ด้ ม า ซ่ึ ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือก่อให้เกิด
ภ า ร ะ ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามที่ก าหนดไว้

การ เสนอโครงการขนส่งทางราง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการ
โดยหน่วยงานของรัฐหรือให้มีการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้ โดยให้
เ จ้ าของโครงการด า เนินการเสนอ
โครงการขนส่งทางราง 
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การจดัท าโครงการ
ขนสง่ทางราง



กรมการขนส่งทางราง

3

การจัดท าแผนพัฒนาการขนสง่ทางราง 
ก าหนดให้ “กรมการขนส่งทางราง” จัดท าแผนพัฒนาการขนส่งทางราง

โดยให้มีหน้าทีแ่ละอ านาจส ารวจพ้ืนที่เบือ้งต้น 
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดแนวเส้นทางการขนส่งทางราง
ให้เหมาะสมแก่การบริการสาธารณะและมีความปลอดภัยแก่ประชาชน



กรมการขนส่งทางราง

ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเสนอโครงการ
โดยหน่วยงานของรัฐหรือให้มีการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได ้โดยให้เจ้าของโครงการ
ด าเนินการเสนอโครงการขนส่งทางราง ดังนี้

3

กรณีรถไฟและรถไฟฟา้ 
ให้จัดท ารายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
การขนส่งทางราง

กรณีรถราง 
ให้จัดท ารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการเสนอต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายขนส่งทางราง

กรณีที่หนว่ยงานของรฐัด าเนนิการเอง   ให้เสนอโครงการขนส่งทางรางต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายการดังต่อไปนี้

กรณีรถไฟและรถไฟฟา้ 
วัตถุประสงค์และเปา้หมาย ขอบเขต ระยะเวลา ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ แหล่งเงินทุน ผลการรับฟงั
ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง การจัดให้มีสถานีเช่ือมต่อระหว่างเส้นทางและการใช้สถานีร่วมกันกับเส้นทางอื่น การจัดให้สถานีสับเปลี่ยน
รถขนส่งทางราง อัตราค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง 
ค่าบริการอื่น และหลักเกณฑ์การขึ้นค่าโดยสาร ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นแก่ผู้ใช้บริการ แผนการพัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบสถานี และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่ได้รับประโยชน์

กรณีรถราง
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขอบเขต ระยะเวลา ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการ แหล่งเงินทุนที่ใช้ด าเนินการ และผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เก่ียวข้อง หากมีกรณีร่วมลงทุนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ก าหนด
สัดส่วนการลงทุนไว้ด้วย

กรณีที่ใหม้กีารรว่มลงทนุระหวา่งรฐัและเอกชน 
ให้เสนอโครงการขนส่งทางรางต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายการเพ่ิมเติม ได้แก่ ระยะเวลาการให้สัมปทาน ความคุ้มค่าในการลงทุน การให้ผลประโยชนต์อบแทนรัฐ 
ส่วนแบ่งรายได้

กรณีเอกชนด าเนนิโครงการขนสง่ทางรางหรอืประกอบกจิการขนสง่ทางรางเพ่ือกจิการของตน 
โดยเป็นผู้ลงทุนและด าเนินกิจการบนพ้ืนท่ีของเอกชนท้ังหมด ไม่ต้องเสนอโครงการขนส่งทางรางแต่ต้องแจ้งกรมการขนส่งทางรางและปฏิบัติตามมาตรฐาน
การขนส่งทางราง หากมีการก่อสร้างรางเพ่ือการขนส่งต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางก่อน



กรมการขนส่งทางราง

กรณกีารด าเนนิโครงการขนสง่ทางรางตามแผนพัฒนาการขนสง่ทางราง
จ าเป็นตอ้งไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย ์หรือกอ่ใหเ้กดิภาระในอสงัหารมิทรพัย์

ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปน้ี

3

กรณเีป็นรฐัวสิาหกจิทีม่กีฎหมายเฉพาะ ให้ด าเนนิกจิการขนสง่ทางราง
ให้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายเฉพาะนั้น

กรณเีป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ให้เสนอกระทรวงมหาดไทยเพ่ือด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคนื
และการได้มาซึ่งอสังหริมทรัพย์ หรือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน

กรณอีืน่ใหก้รมการขนสง่ทางรางด าเนนิการเวนคนื ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
หรือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน



กรมการขนส่งทางราง

มีหน่วยงานในการจัดท าแผนพัฒนาการขนสง่ทางรางท่ีชัดเจน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินการในหมวด 2 การจัดท าโครงการขนส่งทางราง

เกิดกระบวนการในการเสนอโครงการขนส่งทางรางท่ีมีหลักเกณฑ ์รายละเอียดต่างๆ ท่ีชัดเจน 
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายได้

มีหน่วยงานกลางที่ดูแลโครงการขนส่งทางราง เพ่ือยกระดับมาตรฐานต่างๆ ในการด าเนินโครงการ



กรมการขนส่งทางราง

ให้เจ้าของโครงการก าหนดเขต
ระบบรถขนส่งทางราง และ

เขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

จัดท าและแสดงเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตฯ

โดยห้ามผู้ใดจะกระท าการใด ๆ ท่ีอาจเป็น
อันตรายหรือกระทบกระเทือนต่อระบบรถ
ขนส่งทางรางในเขตท่ีก าหนดดังกล่าว

เกิดกฎหมายในการก าหนด
เขตระบบรถขนส่งทางราง
และเขตปลอดภัยระบบรถ
ขนส่งทางราง

เพ่ือประโยชน์ในการ
บ ารุงรักษาและความ
ปลอดภัยของการขนส่ง
ทางราง

ตลอดจนความปลอดภัย
ของบุคคลซึ่งอยู่ในระบบ
การขนส่งทางราง ประโยชน์

ที่ประชาชนจะได้รับ



กรมการขนส่งทางราง

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการขนส่งทางราง เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการรางเพ่ือการขนส่ง

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
การเดินรถขนส่งทางราง

ใบอนุญาตประกอบกิจการราง
เพ่ือการขนส่งและการเดินรถขนส่งทางราง

3 3 3



กรมการขนส่งทางราง

ก าหนดใหผู้ไ้ดร้ับใบอนญุาต

จัดให้มกีารประกันความเสยีหาย การประกันภยั ให้เหมาะสมกับประเภทใบอนุญาต
และขนาดของโครงการ

ต้องให้บริการขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก

การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีประกอบกิจการขนส่งทางราง 

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทางราง 

ในกรณทีีม่เีหตใุหก้ารเดนิรถขนสง่ทางรางตอ้งหยดุชะงกัหรอืมเีหตฉุกุเฉนิ 
ให้แจ้งให้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางทราบโดยทันที และด าเนินการแก้ไขเหตุ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว



กรมการขนส่งทางราง

ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ก าหนดให้เจ้าของโครงการ หรือเอกชนเจ้าของรางหรือทางเฉพาะ 

โดยประกาศให้สาธารณชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ต้องไม่เกินอัตราข้ันสูง

ท่ีคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางก าหนด

มีสิทธิเรียกเก็บค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินท่ีจ าเป็นในการ

ประกอบกิจการขนส่งทางราง

โดยเจ้าของโครงการ หรือเจ้าของรางหรือทางเฉพาะดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ในอัตราท่ีเป็นธรรม 

มีหน้าท่ีต้องยินยอมให้มีการเชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพ่ือการขนส่งร่วมกัน เม่ือมีการ

ร้องขอและได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการขนส่งทางราง



กรมการขนส่งทางราง

ก าหนดให้มีคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอีกไม่ เกินเจ็ดคน

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องกับการขนส่งทางราง และมีอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และอ านาจคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง

พิจารณาความเหมาะสมของการใช้การประโยชน์ราง หรือปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถขนส่ง

ทางรางหรือปรับขีดความสามารถของความจุทาง ซึ่งจะกระทบต่อการจัดสรรเวลาเดินรถ

ขนส่งทางรางได้

ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง

ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เก่ียวข้องกับการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง

เพ่ือขอสนับสนุนข้อมูลและความร่วมมือด้านต่าง ๆ



กรมการขนส่งทางราง

มีการขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการขนส่งทางรางที่มีความชัดเจน 

เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถและความช านาญในการประกิจการ 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินการในหมวด 4 การประกอบกิจการขนส่งทางราง 

เกิดความรบัผดิชอบในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนผูใ้ชบ้รกิาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานการให้บริการขนส่งทางราง

ท าให้เกิดอัตราค่าโดยสาร และค่าบริการ ที่เป็นธรรม กับท้ังประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ประกอบ

กิจการขนส่งทางราง



กรมการขนส่งทางราง

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ  และกรรมการอีก ไ ม่ เกิ น เจ็ดคน
ซึ่งรัฐมนตรีแ ต่งตั้ง โดยความเ ห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

โดยเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ด้ า น ก า ร ข น ส่ ง ท า ง ร า ง  ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม 
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้ารการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีอธิบดี
กรมการขนส่งทางราง เ ป็นกรรมการแล ะ
เลขานุการ 

ก าหนดใหม้คีณะกรรมการ
สอบสวนอบุตัเิหตแุละอบุตักิารณ์

เสนอแนะมาตรการ

ก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธกีารสอบสวน

วิเคราะหข์้อมลู

จัดท ารายงาน การสอบสวน 

ด าเนินการสอบสวน

ติดตามการด าเนินการ

อุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง 
และอุบัติการณ์ 

ความปลอดภัยด้านการ
ขนส่งทางราง และข้อมูล
อุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง 

และอุบัติการณ์

เชิงปอ้งกันให้แก่หน่วยงาน
ที่มีอ านาจเกี่ยวกับการ

ขนส่งทางราง 

เพ่ือประโยชน์ในการใช้ข้อมูลส าหรับ
ความปลอดภัยในการขนส่งทางราง
เพ่ือปอ้งกันมิให้เกิดเหตุท านองเดียวกัน
ข้ึนอีก โดยมิใช่เป็นการสอบสวนเพ่ือการ
กล่าวโทษบุคคลหรือก าหนดให้บุคคลใด
ต้องรับผิดไม่ว่าทางใด

จัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง

หน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสอบสวนอบุตัเิหตแุละอบุตักิารณ์

มีคณะกรรมการอิสระเพ่ือด าเนินการสอบสวน
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์จากการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง

ประโยชน์ที่ประชาชนจะไดร้ับ

มีการเสนอแนวทางการแก้ไขหรือมาตรการ
ที่จ าเป็นเพ่ือปอ้งกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และเป็นหลักประกันความน่าเชื่อในการสอบสวน
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 



กรมการขนส่งทางราง

มีเจ้าหน้าทีเ่พ่ือตรวจผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
ให้ปฎิบัติตามมาตรการ มาตรฐาน หรือกฎหมายต่างๆ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในระบบขนส่งทางราง 

ก าหนดให้ข้าราชการสังกัด
กรมการขนส่งทางราง
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ตรวจการขนส่งทางราง 

“ “
ตรวจสอบการประกอบกจิการ

ขนสง่ทางราง
เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ที่ประกอบ
กิจการขนส่งทางรางหรือสถานที่

ของผู้ได้รับใบอนุญาต 

ยึด หรืออายดัไวซ้ึง่สิง่ของ เอกสาร 
หรือสิง่ใดทีอ่าจใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน

เพ่ือพิสูจน์ความผดิ โดยเป็นสิ่งอยู่ในขบวนรถ 
เดินทางไปกับขบวนรถ 

ระงบัการออกเดนิทาง 
หรือกกัขบวนรถ 
โดยสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนญุาต 
พนักงาน และลูกจ้างของผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติการใด ๆ หรือการ
งดเว้นปฏิบัติการที่ อาจก่อใ ห้ เ กิด
อันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของ
บุคคลอ่ืน 

หน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการขนส่งทางราง

ประโยชน์ที่ประชาชนจะไดร้ับ



กรมการขนส่งทางราง

“ “ผู้ประจ าหน้าที่ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการขนส่ง

ทางราง หรือผู้มีใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่

ซึ่งออกให้ โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา

หรือรัฐที่ได้ท าความตกลงกับประเทศไทย

ประโยชน์
ท่ีประชาชนจะได้รับ

พนักงานขับรถ
ขนส่งทางราง

พนักงานควบคุมรถ
ขนส่งทางราง

ประชาชนสามารถม่ันใจได้ว่าผู้ท่ีจะมาท าหน้าท่ี
ในระบบขนส่งทางราง เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติหน้าท่ี 
ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วอย่างดี

เพ่ือการบริการประชาชน
อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด



กรมการขนส่งทางราง

ประชาชนสามารถม่ันใจได้ว่ารถขนส่งทางราง ท่ีน ามาให้บริการ
ขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า เป็นรถท่ีผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานระบบขนส่งทางรางท่ีใช้ในระดับสากล

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ

ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถขนส่งทางรางท่ีไม่ได้จดทะเบียนรถขนส่งทางราง

มาใช้ในการประกอบกิจการขนส่งทางราง

รถขนส่งทางรางต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด มีความมั่นคง

แข็งแรงและปลอดภัย มี คุณสมบัติหรือลักษณะตามที่ ก าหนด

และผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมการขนส่งทางราง



กรมการขนส่งทางราง

ต้องรบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหาย

ให้กับผู้โดยสารเมื่อการเดินรถขนส่งทางราง

มีเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก 

ต้องจดัใหม้กีารประกนัความเสยีหาย

ที่จะเกิดข้ึนแก่ชีวิตและร่างกาย

ของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ 

มีหนา้ทีจ่ดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวก

แก่ผูโ้ดยสารและผูใ้ชบ้รกิาร

โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก 

ให้มีความเหมาะสมแก่การใช้บริการของประชาชน 

มีสิท ธิร้องเรียนต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางราง

เมื่อได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการขนส่ง

ทางราง

เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางจะได้รับ
การคุ้มครองเยียวยาหากได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
ระบบขนส่งทางราง รวมท้ังได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
ท่ีเหมาะสมแก่บุคคลทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะได้รับ

ผู้ได้รับใบอนุญาต

ผู้โดยสารและผูใ้ชบ้ริการ



กรมการขนส่งทางราง

เพ่ือเป็นมาตรการในการลงโทษหากผู้ปฎิบัติ
งานระบบขนส่งทางรางก่อให้เกิดความเสียหาย
ท่ีเก่ียวข้องกับระบบขนส่งทางราง และเพ่ือเป็น
การยับย้ังไม่ให้เกิดการกระท าความผิดข้ึนซ ้าอีก

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ

ผู้ประจ าหนา้ที ่ผู้ได้รบัใบอนญุาต 

และกรรมการหรอืผูม้อี านาจจดัการ

แทนผูไ้ดร้บัใบอนญุาต

ด าเนินมาตรการลงโทษปรับ

ทางปกครอง โดยมีการจัดท าค าบนัทึก

ความยินยอมของผู้กระท าความผิด และ

ก าหนดวิธีการบังคับตามบนัทึก

ความยินยอมของผู้กระท าความผิด

ผู้ใดกต็ามทีก่ระท าความผดิ

ตามพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางราง 

ที่มีโทษทางอาญา (โทษปรบัสถานเดยีว)

พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งอธิบดี

กรมการขนส่งทางรางแต่งตัง้ 

มีอ านาจเปรียบเทยีบปรับได้


