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พระราชบัญญัติ 
การรถไฟแห�งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ธานีนิวัต กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร 

ผู6สําเร็จราชการแทนพระองค7 
ให6ไว6 ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

เป9นป:ท่ี ๖ ในรัชกาลป<จจุบัน 
 

โดยท่ีเป9นการสมควรจัดต้ังการรถไฟแห�งประเทศไทยข้ึนเป9นเอกเทศ 
 

พระมหากษัตริย7 โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให6
ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว6 ด่ังต�อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๔๙๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให6ใช6บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป9นต6นไป 
 
มาตรา ๓  ให6ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎและข6อบังคับอ่ืนซ่ึงขัดหรือแย6งกับบทแห�ง

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การรถไฟแห� งประเทศไทย” หมายความว�า การรถไฟ ซ่ึงจั ด ต้ั ง ข้ึนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการของการรถไฟแห�งประเทศไทย 
“ผู6ว�าการ” หมายความว�า ผู6ว�าการรถไฟแห�งประเทศไทย 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม 
 
มาต รา  ๕   ให6 รั ฐมนต รี ว� าก ารกระท รวงคมนาคมและรั ฐมนตรี ว� าก าร

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให6รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๘/ตอนท่ี ๔๐/ฉบับพิเศษ หน6า ๔/๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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กฎกระทรวงนั้น เม่ือได6ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล6วให6ใช6บังคับได6 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ัง ทุน และเงินสํารอง 

   
 

มาตรา ๖  ให6จัด ต้ังการรถไฟข้ึน เรียกว�า “การรถไฟแห�งประเทศไทย” มี
วัตถุประสงค7 ดังต�อไปนี้ 

(๑) รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม 
(๒) จัดดําเนินการและนํามาซ่ึงความเจริญของกิจการรถไฟเพ่ือประโยชน7แห�งรัฐและ

ประชาชน และดําเนินธุรกิจอันเก่ียวกับการขนส�งของรถไฟและธุรกิจอ่ืนซ่ึงเป9นประโยชน7แก�กิจการ
รถไฟ 

 
มาตรา ๗  ให6การรถไฟแห�งประเทศไทยเป9นนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘  ให6การรถไฟแห�งประเทศไทยต้ังสํานักงานใหญ�ในจังหวัดพระนคร และจะ

ต้ังสาขาหรือผู6แทนข้ึน ณ ท่ีอ่ืนใดในราชอาณาจักรก็ได6 และจะต้ังสาขาหรือผู6แทนข้ึน ณ ต�างประเทศ
ในเม่ือได6รับอนุมัติจากรัฐมนตรีก็ได6 

 
มาตรา ๙๒  ให6การรถไฟแห�งประเทศไทยมีอํานาจท่ีจะกระทําการต�าง ๆ ภายในขอบ

วัตถุประสงค7ตามท่ีระบุไว6ในมาตรา ๖ อํานาจเช�นว�านี้ให6รวมถึง 
(๑) สร6าง ซ้ือ จ6าง รับจ6าง จัดหา จําหน�าย แลกเปลี่ยน เช�า ให6เช�า เช�าซ้ือ ให6เช�าซ้ือ 

ยืม ให6ยืม และดําเนินงานเก่ียวกับเครื่องใช6 บริการ และความสะดวกต�าง ๆ ของกิจการรถไฟ 
(๒) ซ้ือ จัดหา เช�า ให6เช�า เช�าซ้ือ ให6เช�าซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง อาศัย ให6

อาศัย จําหน�าย แลกเปลี่ยน และดําเนินงานเก่ียวกับทรัพย7สินใด ๆ 
(๓) กําหนดอัตราค�าภาระการใช6รถไฟ บริการ และความสะดวกต�าง ๆ ของกิจการ

รถไฟ และจัดระเบียบเก่ียวกับวิธีชําระค�าภาระดังกล�าว 
(๔) จัดระเบียบเก่ียวกับความปลอดภัย การใช6รถไฟ บริการ และความสะดวกต�าง ๆ 

ของกิจการรถไฟ 
(๕) กู6ยืมเงิน ให6กู6ยืมเงิน ลงทุน ร�วมลงทุน หรือออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือ

การลงทุน 
(๖) รับส�งเงินทางรถไฟ 
(๗) รับขนส�งคนโดยสาร สินค6า พัสดุภัณฑ7 และของอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการ

รถไฟ 
(๘) ดําเนินกิจการโรงแรมและภัตตาคาร รวมตลอดถึงกิจการอ่ืนอันเป9นอุปกรณ7แก�

กิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร 
                                                 

๒ มาตรา ๙ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๙) จัดบริการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการรถไฟ 
(๑๐)๓ จัดต้ังบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับกิจการ

รถไฟและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการรถไฟ  ท้ังนี้ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดดังกล�าวจะ
มีคนต�างด6าวตามกฎหมายว�าด6วยการประกอบธุรกิจของคนต�างด6าวถือหุ6นเกินกว�าร6อยละสี่สิบเก6าของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นไม�ได6 

(๑๑)๔ เข6าร�วมกิจการกับบุคคลอ่ืน หรือถือหุ6นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด เพ่ือประโยชน7แก�กิจการรถไฟ 

 
มาตรา ๑๐  ให6โอนทรัพย7สินและหนี้ ท้ังสิ้นของกรมรถไฟให6แก�การรถไฟแห�ง

ประเทศไทย 
 
มาตรา ๑๑  ให6จ�ายเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณรายจ�ายสามัญของ

กรมรถไฟประจําป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔ กับเงินท้ังหมดในงบประมาณรายจ�ายวิสามัญลงทุนท่ี
เก่ียวกับการรถไฟในงบเงินกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจและงบการรถไฟประจําป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ให6แก�การรถไฟแห�งประเทศไทย 

 
มาตรา ๑๒  ทุนประเดิมของการรถไฟแห�งประเทศไทยให6ประกอบด6วย 
(๑) สินทรัพย7ท่ีรับโอนมาจากกรมรถไฟเม่ือได6หักหนี้สินออกแล6ว 
(๒) เงินท่ีได6รับตามมาตรา ๑๑ 
 
มาตรา ๑๓  ทรัพย7สินของการรถไฟแห�งประเทศไทยย�อมไม�อยู�ในความรับผิดแห�ง

การบังคับคดี 
 
มาตรา ๑๔  บรรดาคดี การสอบสวน หรือการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการซ่ึงกรม

รถไฟเป9นคู�ความหรือเข6าเก่ียวข6องในฐานะใด ๆ ท่ีค6างอยู�ในชั้นไต�สวน สอบสวนพิจารณา หรือบังคับ
คดีนั้น ให6การรถไฟแห�งประเทศไทยเป9นคู�ความหรือผู6เก่ียวข6องในฐานะนั้น ๆ แล6วแต�กรณี แทนท่ีกรม
รถไฟ และให6 ถือว�าทนายความซ่ึงกรมรถไฟได6แต�งต้ังไว6ในคดีหรือการพิจารณาดังกล�าว เป9น
ทนายความของการรถไฟแห�งประเทศไทยต�อไปด6วย 

 
มาตรา ๑๕  ให6การรถไฟแห�งประเทศไทยได6รับสิทธิและหน6าท่ีต�าง ๆ บรรดาท่ี

กฎหมายให6ไว6แก�กรมรถไฟ 
 
มาตรา ๑๕ ทวิ๕  เพ่ือประโยชน7ในการดําเนินกิจการรถไฟ ให6ผู6ว�าการหรือผู6ซ่ึงได6รับ

มอบหมายจากผู6ว�าการมีอํานาจสั่งให6บุคคลผู6ซ่ึงปลูกสร6างสิ่งใดโดยไม�มีเหตุอันชอบด6วยกฎหมาย
ภายในระยะสี่สิบเมตรวัดจากขอบรางรถไฟด6านริมสุดของแต�ละด6านรางรถไฟแต�ต6องไม�เกินเขตท่ีดิน
                                                 

๓ มาตรา ๙ (๑๐) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๙ (๑๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ของการรถไฟแห�งประเทศไทย รื้อถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสร6างนั้นภายในกําหนดเวลาอันสมควรได6 
ถ6าไม�ปฏิบัติตาม ให6ผู6ว�าการหรือผู6ซ่ึงได6รับมอบหมายจากผู6ว�าการมีอํานาจรื้อถอนหรือทําลาย โดยผู6
นั้นจะเรียกร6องค�าเสียหายไม�ได6และต6องเป9นผู6เสียค�าใช6จ�ายในการนั้น 

 
มาตรา ๑๖  พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

และบรรดากฎข6อบังคับท่ีได6ออกตามพระราชบัญญัตินั้น ให6คงใช6บังคับต�อไป  ท้ังนี้ เพียงเท�าท่ีมิได6มี
ความบัญญัติไว6แล6วในพระราชบัญญัตินี้ และท่ีมิได6มีความขัดหรือแย6งต�อบทแห�งพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชน7แห�งการนําพระราชบัญญัติและกฎข6อบังคับดังกล�าวในวรรคก�อนมาใช6
บังคับต�อไป ให6อ�านคําบางคําในพระราชบัญญัติและกฎข6อบังคับนั้น ดังต�อไปนี้ 

คําว�า “กรมรถไฟแผ�นดิน” และคําว�า “กรมรถไฟ” ให6อ�านว�า “การรถไฟแห�ง
ประเทศไทย” 

คําว�า “ผู6บัญชาการรถไฟแผ�นดิน” และคําว�า “อธิบดีกรมรถไฟ” ให6อ�านว�า “ผู6ว�า
การรถไฟแห�งประเทศไทย” 

 
มาตรา ๑๗  ภายใต6บังคับมาตรา ๑๖ การแก6ไขเพ่ิมเติมข6อบังคับท่ีออกตามมาตรา 

๑๕ (๑๓) และ (๑๔) และมาตรา ๘๙ แห�งพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๔ หรือการออกกฎข6อบังคับใหม�ตามบทบัญญัติดังกล�าวแล6ว ให6ทําโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘  ให6ประธานกรรมการ กรรมการ ผู6ว�าการและพนักงานของการรถไฟ

แห�งประเทศไทย เป9นเจ6าพนักงานตามความหมายแห�งกฎหมายลักษณะอาญา 
 
มาตรา ๑๙  ให6การรถไฟแห�งประเทศไทยได6รับยกเว6นจากการเสียภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๒๐  เงินสํารองของการรถไฟแห�งประเทศไทยให6ประกอบด6วย เงินสํารอง

เผื่อขาด และเงินสํารองอ่ืน ๆ เพ่ือความประสงค7แต�ละอย�างโดยเฉพาะ เช�น ค�าเสื่อมราคาและค�าทํา
ให6ดีข้ึน เป9นต6น ตามแต�คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๑  ให6การรถไฟแห�งประเทศไทยเปTดบัญชีเงินฝากไว6กับธนาคารตาม

ระเบียบของคณะกรรมการซ่ึงได6รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

หมวด ๒ 
การกํากับ การควบคุม และการบริหาร 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๒๖  ให6รัฐมนตรีมีอํานาจหน6าท่ีกํากับโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของการรถไฟแห�ง
ประเทศไทย เพ่ือประโยชน7ในการนี้จะสั่งให6การรถไฟแห�งประเทศไทยชี้แจงข6อเท็จจริง แสดงความ
คิดเห็น หรือทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ซ่ึงขัดต�อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจท่ีจะสั่งสอบสวนข6อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานได6 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีการรถไฟแห�งประเทศไทยหรือคณะกรรมการจะต6องเสนอ

เรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให6นําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต�อไปยัง
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๔๗  ให6มีคณะกรรมการของการรถไฟแห�งประเทศไทยคณะหนึ่งเรียกว�า 

“คณะกรรมการรถไฟแห�งประเทศไทย” ประกอบด6วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีก
ไม�น6อยกว�าสี่คนแต�ไม�เกินหกคน และผู6ว�าการ เป9นกรรมการ 

ให6ผู6ว�าการเป9นเลขานุการคณะกรรมการ 
ให6คณะรัฐมนตรีเป9นผู6แต�งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน 
 
มาตรา ๒๕  ภายใต6บังคับมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ ให6คณะกรรมการ

มีอํานาจหน6าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของการรถไฟแห�งประเทศไทย อํานาจ
หน6าท่ีเช�นว�านี้ให6รวมถึง 

(๑) วางข6อบังคับเก่ียวกับการต�าง ๆ ตามความในมาตรา ๙ 
(๒) วางข6อบังคับการประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 
(๓) วางข6อบังคับว�าด6วยการบรรจุ การแต�งต้ัง และการถอดถอนพนักงานของการ

รถไฟแห�งประเทศไทย 
(๔) วางข6อบังคับว�าด6วยระเบียบปฏิบัติงานของการรถไฟแห�งประเทศไทย และ

ข6อบังคับว�าด6วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของการรถไฟแห�งประเทศไทย 
(๔ ทวิ)๘ วางข6อบังคับว�าด6วยเครื่องแบบพนักงานของการรถไฟแห�งประเทศไทย 
(๕) ต้ังอัตรามาตรฐานค�าภาระการใช6รถไฟ บริการ และความสะดวกต�าง ๆ ของ

กิจการรถไฟ 
(๖) กําหนดค�าภาระการใช6รถไฟ บริการ และความสะดวกต�าง ๆ ของกิจการรถไฟ

เป9นครั้งคราว 
(๗) กําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห�งประเทศไทย 

                                                 
๖ มาตรา ๒๒ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๗ มาตรา ๒๔ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๘ มาตรา ๒๕ (๔ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ค�าภาระการใช6รถไฟ บริการ และความสะดวกต�าง ๆ ของกิจการรถไฟเฉพาะในส�วน
ท่ีเก่ียวกับค�าโดยสารและค�าระวางบรรทุกซ่ึงคณะกรรมการกําหนดตาม (๖) นั้น จะต6องประกาศ
ล�วงหน6าไม�น6อยกว�าเจ็ดวันเพ่ือให6ประชาชนทราบ๙ 

ข6อบังคับว�าด6วยระเบียบปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการวางข้ึนตามความใน (๔) นั้น ถ6ามี
ข6อความจํากัดอํานาจผู6ว�าการในการทํานิติกรรมไว6ประการใด ให6รัฐมนตรีประกาศข6อบังคับท่ีมี
ข6อความเช�นว�านั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๖  ผู6ท่ีจะดํารงตําแหน�งประธานกรรมการ กรรมการ และผู6ว�าการจะต6อง

เป9นผู6มีสัญชาติไทย และมีความรู6และจัดเจนเก่ียวกับการรถไฟ การขนส�ง วิศวกรรม พาณิชยกรรม 
การเศรษฐกิจ หรือการเงิน 

 
มาตรา ๒๗๑๐  ผู6มีลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ ต6องห6ามมิให6เป9นประธาน

กรรมการหรือกรรมการ คือ 
(๑) มีส�วนได6เสียในสัญญากับการรถไฟแห�งประเทศไทย หรือในกิจการท่ีกระทํา

ให6แก�การรถไฟแห�งประเทศไทย  ท้ังนี้ ไม�ว�าโดยตรงหรือโดยทางอ6อม เว6นแต�จะเป9นเพียงผู6ถือหุ6นของ
บริษัทท่ีกระทําการอันมีส�วนได6เสียเช�นว�านั้น 

(๒) เป9นพนักงานของการรถไฟแห�งประเทศไทย 
(๓) เป9นข6าราชการการเมือง 
(๔)๑๑ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต6องห6ามตามกฎหมายว�าด6วยคุณสมบัติมาตรฐาน

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา ๒๘๑๒  ให6ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังอยู�ใน

ตําแหน�งคราวละสามป: 
เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได6มีการแต�งต้ังประธานกรรมการหรือ

กรรมการข้ึนใหม� ให6ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ6นจากตําแหน�งตามวาระนั้นอยู�ในตําแหน�ง
ต�อไปจนกว�าประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงได6รับแต�งต้ังใหม�เข6ารับหน6าท่ี 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ6นจากตําแหน�งตามวาระอาจได6รับแต�งต้ังอีกได6 
 
มาตรา ๒๙  ประธานกรรมการและกรรมการย�อมพ6นจากตําแหน�งก�อนถึงวาระ ตาม

ความในมาตรา ๒๘ เม่ือ 
(๑) ตาย 

                                                 
๙ มาตรา ๒๕ วรรคสอง แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐ มาตรา ๒๗ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๑๑ มาตรา ๒๗ (๔) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒ มาตรา ๒๘ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให6ออก 
(๔) มีลักษณะต6องตามท่ีบัญญัติไว6ในมาตรา ๒๗ 
ในกรณีท่ีมีการพ6นจากตําแหน�งก�อนถึงวาระ ให6มีการแต�งต้ังประธานกรรมการหรือ

กรรมการเข6าแทน แล6วแต�กรณี ผู6ท่ีได6รับแต�งต้ังเข6าแทนนี้ย�อมอยู�ในตําแหน�งได6เพียงเท�ากําหนดเวลา
ของผู6ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๓๐  ประธานกรรมการและกรรมการย�อมได6รับประโยชน7ตอบแทนตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๓๑  ให6คณะกรรมการเป9นผู6แต�งต้ังผู6ว�าการ๑๓ 
ให6ผู6ว�าการได6รับเงินเดือนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด และอยู�ในตําแหน�งได6จนกว�า

คณะกรรมการจะให6ออกจากตําแหน�งเพราะบกพร�องหรือไม�สุจริตต�อหน6าท่ีหรือหย�อนสมรรถภาพ มติ
ให6ผู6ว�าการออกจากตําแหน�ง ต6องประกอบด6วยคะแนนเสียงมากกว�าก่ึงจํานวนกรรมการท้ังหมด
นอกจากผู6ว�าการ 

การแต�งต้ัง การกําหนดเงินเดือน และการให6ออกจากตําแหน�งตามมาตรานี้ จะต6อง
ได6รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๒๑๔  ผู6มีลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ ต6องห6ามมิให6เป9นผู6ว�าการ 
(๑) ประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกันและเป9นการแข�งขันกับกิจการของการ

รถไฟแห�งประเทศไทย หรือเข6าเป9นหุ6นส�วนในห6างหุ6นส�วนสามัญ หรือเป9นหุ6นส�วนไม�จํากัดความรับผิด
ในห6างหุ6นส�วนจํากัด หรือเป9นผู6ถือหุ6นหรือเป9นกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ี
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกันและเป9นการแข�งขันกับกิจการของการรถไฟแห�งประเทศไทย 
ไม�ว�าจะทําเพ่ือประโยชน7ตนหรือประโยชน7ผู6อ่ืน หรือมีส�วนได6เสียในสัญญากับการรถไฟแห�งประเทศ
ไทย หรือในกิจการท่ีกระทําให6แก�การรถไฟแห�งประเทศไทย ไม�ว�าโดยทางตรงหรือโดยทางอ6อม เว6น
แต� เป9นหุ6นส�วนในห6างหุ6นส�วนหรือเป9นผู6 ถือหุ6นในบริษัทเช�นว�านั้นโดยสุจริต และได6แจ6งให6
คณะกรรมการทราบก�อนท่ีจะได6รับการแต�งต้ังให6เป9นผู6ว�าการ 

(๒) เป9นประธานกรรมการหรือกรรมการในกิจการร�วมลงทุนตามมาตรา ๙ (๕) หรือ
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตามมาตรา ๙ (๑๐) หรือ (๑๑) 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต6องห6ามตามกฎหมายว�าด6วยคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

                                                 
๑๓ มาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔ มาตรา ๓๒ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๓  ผู6ว�าการเป9นผู6บริหารกิจการของการรถไฟแห�งประเทศไทย ให6เป9นไป
ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนดและมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานของการรถไฟแห�งประเทศไทย
ทุกตําแหน�ง 

ผู6ว�าการต6องรับผิดชอบต�อคณะกรรมการในการจัดการและดําเนินงานของการรถไฟ
แห�งประเทศไทย 

 
มาตรา ๓๓ ทวิ๑๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๔  ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ผู6ว�าการเป9นผู6กระทําการในนาม

ของการรถไฟแห�งประเทศไทย และเป9นตัวแทนของการรถไฟแห�งประเทศไทย และเพ่ือการนี้ผู6ว�าการ
อาจมอบอํานาจให6ผู6แทนของการรถไฟแห�งประเทศไทยท่ีได6ต้ังข้ึนตามมาตรา ๘ หรือบุคคลใด ๆ 
ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย�างแทนได6 แต�ท้ังนี้ต6องเป9นไปตามข6อบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีมีข6อบังคับซ่ึงได6ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๒๕ วรรคท6าย 
กําหนดว�านิติกรรมใดผู6ว�าการจะทําได6ก็แต�โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�อน บรรดานิติกรรม
ท่ีผู6ว�าการทําข้ึนโดยมิได6รับความเห็นชอบดังกล�าว ย�อมไม�ผูกพันการรถไฟแห�งประเทศไทย เว6นแต�
คณะกรรมการจะให6สัตยาบัน 

 
มาตรา ๓๕  ผู6ว�าการมีอํานาจ 
(๑) แต�งต้ัง ถอดถอน เลื่อนข้ันหรือลดข้ันเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห�ง

ประเทศไทย  ท้ังนี้ ต6องเป9นไปตามข6อบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด แต�ถ6าพนักงานเช�นว�านั้นเป9น
พนักงานชั้นท่ีปรึกษา ผู6 เชี่ยวชาญ หรือผู6 อํานวยการฝVายต�าง ๆ ต6องได6รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก�อน 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของการรถไฟแห�งประเทศไทยโดยไม�แย6ง
หรือขัดต�อข6อบังคับท่ีคณะกรรมการวางไว6 

 
มาตรา ๓๖๑๖  เม่ือผู6ว�าการไม�สามารถปฏิบัติหน6าท่ีได6ด6วยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือเม่ือ

ตําแหน�งผู6ว�าการว�างลงและในระหว�างท่ียังมิได6แต�งต้ังผู6ว�าการ ให6คณะกรรมการแต�งต้ังพนักงานของ
การรถไฟแห�งประเทศไทยคนหนึ่งเป9นผู6รักษาการแทนผู6ว�าการหรือผู6รักษาการในตําแหน�งผู6ว�าการ 
แล6วแต�กรณี เป9นการชั่วคราว และให6นํามาตรา ๓๒ มาใช6บังคับโดยอนุโลม 

ให6ผู6รักษาการแทนผู6ว�าการหรือผู6รักษาการในตําแหน�งผู6ว�าการ มีอํานาจหน6าท่ีอย�าง
เดียวกับผู6ว�าการ 

 
มาตรา ๓๗  ประธานกรรมการ กรรมการ ผู6ว�าการ และพนักงานของการรถไฟแห�ง

ประเทศไทย อาจได6รับเงินรางวัลตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
                                                 

๑๕ มาตรา ๓๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

๑๖ มาตรา ๓๖ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๐๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๒ ทวิ 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย7เพ่ือกิจการรถไฟ๑๗ 
   

 
มาตรา ๓๗ ทวิ๑๘  เม่ือการรถไฟแห�งประเทศไทยมีความจําเป9นท่ีจะต6องได6มาซ่ึง

อสังหาริมทรัพย7เพ่ือใช6ในการสร6างทางรถไฟหรือเครื่องประกอบทางรถไฟ ถ6ามิได6ตกลงในเรื่องการ
โอนไว6เป9นอย�างอ่ืน ให6ดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายว�าด6วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย7 

 
หมวด ๓ 

ความสัมพันธ7กับรัฐบาล 
   

 
มาตรา ๓๘  ในการดําเนินกิจการของการรถไฟแห�งประเทศไทย ให6คํานึงถึง

ประโยชน7ของรัฐและประชาชนและความปลอดภัย 
 
มาตรา ๓๙ ๑๙  การรถไฟแห� งประเทศไทยจะต6องได6รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีก�อน จึงจะดําเนินกิจการดังต�อไปนี้ได6 
(๑) สร6างทางรถไฟสายใหม� 
(๒) เลิกสร6างทางรถไฟท่ีได6เริ่มสร6างแล6วหรือเลิกกิจการในทางซ่ึงเปTดเดินแล6ว 
(๓) เพ่ิมหรือลดทุน 
(๔) กู6ยืมเงินหรือให6กู6ยืมเงินมีจํานวนเกินคราวละห6าล6านบาท 
(๕) ลงทุนหรือร�วมลงทุนซ่ึงมีวงเงินเกินห6าสิบล6านบาท 
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน 
(๗) จําหน�ายอสังหาริมทรัพย7 
(๘) จัดต้ังบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(๙) เข6าร�วมกิจการกับบุคคลอ่ืนหรือถือหุ6นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 
มาตรา ๔๐  ข6อบังคับดังกล�าวในมาตรา ๒๕ (๓) และ (๔) ต6องเสนอรัฐมนตรีโดยไม�

ชักช6า เพ่ือพิจารณาและให6ความเห็นชอบ ในระหว�างท่ีรอการพิจารณาของรัฐมนตรีนั้น ให6ใช6ข6อบังคับ

                                                 
๑๗ หมวด ๒ ทวิ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย7เพ่ือกิจการรถไฟ มาตรา ๓๗ ทวิ แก6ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๘ มาตรา ๓๗ ทวิ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 
 
๑๙ มาตรา ๓๙ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นั้นไปพลางก�อน และถ6ารัฐมนตรีไม�ให6ความเห็นชอบข6อบังคับดังกล�าวเป9นอันใช6ไม�ได6ต�อไป แต�ท้ังนี้ไม�
กระทบกระท่ังกิจการท่ีได6เป9นไปในระหว�างท่ีใช6ข6อบังคับนั้น 

 
มาตรา ๔๑  การรถไฟแห�งประเทศไทยจะต6องไม�วางระเบียบว�าด6วยการใช6รถไฟ 

บริการ และความสะดวกต�าง ๆ ตลอดจนการกําหนดค�าภาระการใช6รถไฟ บริการ และความสะดวก
เช�นว�านั้นอันจะเป9นการขัดกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีในทางเศรษฐกิจและการคลัง 

ให6คณะรัฐมนตรีแจ6งนโยบายดังกล�าวในวรรคก�อนให6คณะกรรมการทราบ 
 
มาตรา ๔๒  ให6การรถไฟแห�งประเทศไทยจัดทํางบประมาณประจําป:แยกเป9นงบ

ลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุนให6นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให6ความเห็นชอบ ส�วน
งบทําการให6นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๔๓  รายได6ท่ีการรถไฟแห�งประเทศไทยได6รับจากการดําเนินงานให6ตกเป9น

ของการรถไฟแห�งประเทศไทยสําหรับเป9นค�าใช6จ�ายต�าง ๆ 
รายได6ท่ีได6รับในป:หนึ่ง ๆ เม่ือได6หักค�าใช6จ�ายสําหรับดําเนินงาน ค�าภาระต�าง ๆ ท่ี

เหมาะสม เช�น ค�าบํารุงรักษา ค�าเสื่อมราคา และเงินสมทบกองทุนสําหรับจ�ายสงเคราะห7ผู6ปฏิบัติงาน
ในการรถไฟแห�งประเทศไทยและครอบครัว เงินสํารองธรรมดาซ่ึงต้ังไว6เผื่อขาด เงินสํารองขยายงาน 
และเงินลงทุนตามท่ีได6รับความเห็นชอบตามความในมาตรา ๔๒ แล6ว เหลือเท�าใดให6นําส�งเป9นรายได6
ของรัฐ 

แต�ถ6ารายได6มีจํานวนไม�พอสําหรับรายจ�ายดังกล�าว นอกจากเงินสํารองท่ีระบุไว6ใน
วรรคก�อน และการรถไฟแห�งประเทศไทยไม�สามารถหาเงินจากทางอ่ืน รัฐพึงจ�ายเงินให6แก�การรถไฟ
แห�งประเทศไทยเท�าจํานวนท่ีขาด 

 
มาตรา ๔๔  ให6คณะกรรมการทํารายงานป:ละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให6

กล�าวถึงผลงานในป:ท่ีล�วงแล6วของการรถไฟแห�งประเทศไทย และคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการและแผนกงานท่ีจะจัดทําในภายหน6า 

 
หมวด ๔ 

การร6องทุกข7และการสงเคราะห7 
   

 
มาตรา ๔๕  ให6พนักงานของการรถไฟแห�งประเทศไทยมีสิทธิร6องทุกข7เก่ียวกับการ

ลงโทษได6ตามข6อบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๖  ให6การรถไฟแห�งประเทศไทยจัดให6มีกองทุนสําหรับจ�ายสงเคราะห7

ผู6ปฏิบัติงานในการรถไฟแห�งประเทศไทยและครอบครัวในกรณีพ6นจากตําแหน�ง ประสบอุบัติเหตุ
เจ็บปVวย หรือกรณีอ่ืนอันควรแก�การสงเคราะห7 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การจัดให6ได6มาซ่ึงกองทุนดังกล�าวในวรรคก�อน การกําหนดประเภทของผู6ท่ีพึงได6รับ
การสงเคราะห7จากกองทุนและหลักเกณฑ7การสงเคราะห7 ตลอดจนการจัดการเก่ียวกับกองทุน ให6
เป9นไปตามข6อบังคับซ่ึงคณะกรรมการกําหนด 

ข6อบังคับดังกล�าวในวรรคก�อน ให6นําเสนอคณะรัฐมนตรี เม่ือคณะรัฐมนตรีให6ความ
เห็นชอบแล6ว ให6ใช6บังคับได6 

 
หมวด ๕ 

การบัญชี การสอบ และการตรวจ 
   

 
มาตรา ๔๗  ให6การรถไฟแห�งประเทศไทยวางและถือไว6ซ่ึงระบบการบัญชีอันถูกต6อง 

แยกตามประเภทงานส�วนท่ีสําคัญ มีการสอบบัญชีภายในเป9นประจําและมีสมุดบัญชีลงรายการ 
(๑) การรับและจ�ายเงิน 
(๒) สินทรัพย7และหนี้สิน 

ซ่ึงแสดงการงานท่ีเป9นอยู�ตามจริงและตามท่ีควรตามประเภทงาน พร6อมด6วยข6อความอันเป9นเหตุท่ีมา
ของรายการนั้น ๆ 

 
มาตรา ๔๘  ทุกป:ให6คณะกรรมการต้ังผู6สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือสอบ

และรับรองบัญชีของการรถไฟแห�งประเทศไทยเป9นป: ๆ ไป 
ห6ามมิให6ต้ังประธานกรรมการ กรรมการ ผู6ว�าการ ผู6อ่ืนซ่ึงเป9นผู6แทนของการรถไฟ

แห�งประเทศไทย พนักงานของการรถไฟแห�งประเทศไทย หรือผู6มีส�วนได6เสียในการงานท่ีการรถไฟ
แห�งประเทศไทยจัดทํา เป9นผู6สอบบัญชี 

 
มาตรา ๔๙  ผู6สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสารหลักฐาน

ของการรถไฟแห�งประเทศไทยในเวลาอันสมควรได6ทุกเม่ือ และเพ่ือการสอบบัญชี ให6มีอํานาจไต�ถาม
สอบสวนประธานกรรมการ กรรมการ ผู6ว�าการ และผู6แทนหรือพนักงานของการรถไฟแห�งประเทศ
ไทย 

 
มาตรา ๕๐  ผู6สอบบัญชีต6องทํารายงานว�าด6วยข6อความคําชี้แจงอันควรแก�การสอบ

บัญชีท่ีได6รับ ตลอดจนความสมบูรณ7ของสมุดบัญชีท่ีการรถไฟแห�งประเทศไทยรักษาอยู� และต6องแถลง
ด6วยว�า 

(๑) งบดุลและบัญชีซ่ึงตรวจสอบนั้นถูกต6องตรงกับสมุดบัญชีเพียงไรหรือไม�  
(๒) งบดุลและบัญชีซ่ึงตรวจสอบนั้นแสดงการงานของการรถไฟแห�งประเทศไทยท่ี

เป9นอยู�ตามจริงและตามท่ีควร ตามข6อความคําชี้แจงและความรู6ของผู6สอบบัญชีเพียงไรหรือไม� 
 
มาตรา ๕๑  ให6คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินเป9นผู6ตรวจบัญชีของการรถไฟแห�ง

ประเทศไทยในเม่ือรัฐมนตรีร6องขอ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๒  ภายในหนึ่งร6อยห6าสิบวันหลังจากวันสิ้นป:บัญชีของการรถไฟแห�ง
ประเทศไทย การรถไฟแห�งประเทศไทยจะต6องโฆษณารายงานประจําป: แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ
และบัญชีกําไรขาดทุน เพียงสิ้นป:บัญชี พร6อมกับรายงานของผู6สอบบัญชีท่ีคณะกรรมการต้ังข้ึนตาม
ความในมาตรา ๔๘ 

 
 

ผู6รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒๒๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให6ใช6บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๗  ผู6ว�าการ หรือพนักงานของการรถไฟแห�งประเทศไทยผู6ใดมีอายุครบหก

สิบป:บริบูรณ7แล6วในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใช6บังคับ หรือจะมีอายุครบหกสิบป:บริบูรณ7ภายใน
ระยะเวลาเก6าสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช6บังคับ ให6ผู6นั้นคงอยู�ในตําแหน�งต�อไปได6เก6าสิบวัน
นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช6บังคับ และถ6าไม�ได6รับการต�ออายุการทํางานตามความในมาตรา ๓๓ 
ทวิ ก็ให6พ6นจากตําแหน�งในวันถัดจากวันครบกําหนดเก6าสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช6บังคับ 

 
ม าต รา  ๘   ให6 รั ฐมนต รี ว� าก ารกระท รวงคมนาคมและรั ฐมนตรี ว� าก าร

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการรถไฟแห�ง
ประเทศไทยฉบับท่ีใช6อยู�ในป<จจุบันมีบทบัญญัติบางประการท่ีไม�เหมาะสมแก�การบริหารกิจการของ
การรถไฟแห�งประเทศไทยให6เจริญก6าวหน6าไปได6เท�าท่ีควร  จึงจําต6องแก6ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด6วย
การรถไฟแห�งประเทศไทย 
       
พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙๒๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให6ใช6บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการรถไฟแห�งประเทศไทยมี
ความประสงค7จะช�วยส�งเสริมกิจการโรงแรมในต�างจังหวัดให6เจริญยิ่งข้ึน แต�โดยท่ีพระราชบัญญัติการ
รถไฟแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ไม�ได6บัญญัติให6การรถไฟแห�งประเทศไทยมีอํานาจท่ีจะดําเนินการ
ดังกล�าวได6อย�างแจ6งชัด จึงสมควรแก6ไขกฎหมายดังกล�าวให6การรถไฟแห�งประเทศไทยดําเนินกิจการ
โรงแรมและภัตตาคารได6 และในขณะเดียวกันสมควรแก6ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการแต�งต้ัง
ผู6รักษาการแทนผู6ว�าการหรือผู6รักษาการในตําแหน�งผู6ว�าการในกรณีท่ีผู6ว�าการไม�สามารถปฏิบัติหน6าท่ี
หรือเม่ือตําแหน�งผู6ว�าการว�างลงเสียด6วย 
 
พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๔๒๒ 
 

                                                 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๗๖/ตอนท่ี ๖๒/ฉบับพิเศษ หน6า ๕/๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๒ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๘๓/ตอนท่ี ๖๕/ฉบับพิเศษ หน6า ๑๐/๑ สิงหาคม ๒๕๐๙ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๘/ตอนท่ี ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน6า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให6ใช6บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว�าด6วยการรถไฟ
แห�งประเทศไทย ยังไม�มีบทบัญญัติเก่ียวกับการได6มา และการเข6าครอบครองซ่ึงอสังหาริมทรัพย7เพ่ือ
ประโยชน7แก�การสร6างทางรถไฟโดยเฉพาะ ในการนี้เห็นสมควรแก6ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด6วยการรถไฟ
แห�งประเทศไทย เพ่ือกําหนดเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย7เพ่ือกิจการรถไฟข้ึน  จึงจําเป9นต6อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๒๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให6ใช6บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๔  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนและประกาศ

ของสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดท่ีดินท่ีมีความจําเป9นต6องเวนคืนโดยเร�งด�วน ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ให6คงใช6บังคับได6 

การเวนคืนและการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด6วยการรถไฟแห�งประเทศไทยท่ีได6ปฏิบัติ
ไปแล6วก�อนวันใช6บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให6เป9นอันใช6ได6 

 
มาตรา ๕  ให6รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติว�าด6วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย7ท่ีบัญญัติไว6โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ซํ้าซ6อนกับบทบัญญัติในกฎหมายว�าด6วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย7ท่ีได6ปรับปรุงใหม�แล6ว สมควร
ยกเลิกบทบัญญัติดังกล�าว  จึงจําเป9นต6องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให6ใช6บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการรถไฟแห�ง
ประเทศไทยท่ีใช6อยู�ในป<จจุบันมีบทบัญญัติบางประการท่ีไม�เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ7ป<จจุบัน 
สมควรแก6ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน6าท่ีของการรถไฟแห�งประเทศไทยให6กระทําการต�าง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงค7ได6กว6างขวางยิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนากิจการการรถไฟแห�งประเทศไทยให6เจริญก6าวหน6าต�อไป 
                                                 

๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน6า ๓๓/๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๔/หน6า ๕๗/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

และให6อํานาจผู6ว�าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร6างท่ีรุกล้ําเข6ามาในเขตสองข6างทางของรางรถไฟได6เพ่ือ
ประโยชน7ในการเดินรถ และสมควรแก6ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ7การกําหนดอัตราค�าโดยสารและค�าระวาง
บรรทุกให6การรถไฟแห�งประเทศไทยสามารถกําหนดให6สอดคล6องกับสภาพเศรษฐกิจได6อย�างคล�องตัว 
นอกจากนี้ สมควรกําหนดเครื่องแบบของพนักงานและแก6ไขเพ่ิมเติมองค7ประกอบ ลักษณะ และการ
ดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการรถไฟแห�งประเทศไทย และลักษณะของผู6ว�าการให6สอดคล6องกับ
กฎหมายว�าด6วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  จึงจําเป9นต6องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให6ใช6บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสมควรแก6ไขเพ่ิมเติมอํานาจ
หน6าท่ีของการรถไฟแห�งประเทศไทย เพ่ือให6สามารถจัดต้ังบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือ
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกิจการรถไฟหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการรถไฟ หรือเข6าร�วมกิจการกับ
บุคคลอ่ืน หรือถือหุ6นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือประโยชน7แก�กิจการรถไฟได6 เพ่ือให6
การรถไฟแห�งประเทศไทยสามารถประกอบกิจการได6ตามความเหมาะสมในทางธุรกิจ และห6ามผู6ว�า
การรถไฟแห�งประเทศไทยประกอบกิจการแข�งขันกับกิจการของการรถไฟแห�งประเทศไทย หรือเข6า
เป9นหุ6นส�วนท่ีไม�จํากัดความรับผิดชอบในหุ6นส�วน หรือเป9นผู6ถือหุ6น หรือเป9นกรรมการในบริษัทท่ี
ประกอบกิจการในลักษณะดังกล�าว และแก6ไขเพ่ิมเติมเรื่องท่ีการรถไฟแห�งประเทศไทย ต6องได6รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก�อนท่ีจะดําเนินการให6เหมาะสมกับสภาวการณ7ในป<จจุบัน  จึง
จําเป9นต6องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๑๑ ก/หน6า ๔/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐพร/แก6ไข 
วศิน/ตรวจ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
กมลฤทัย/ปรับปรุง 
๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

สุพิชชา/ตรวจ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
วิมล/ปรับปรุง 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


