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พระราชบัญญัติ 
การรถไฟแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ใหไว ณ วันที ่๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เปนปที่ ๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการรถไฟแหงประเทศไทยขึ้นเปนเอกเทศ 
 
พระมหากษัตริย โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ

ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๙๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎและขอบังคับอื่น ซ่ึงขัดหรือแยงกับบท

แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“การรถไฟแหงประเทศไทย”  หมายความวา การรถไฟซึ่งจัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการของการรถไฟแหงประเทศไทย 
“ผูวาการ”  หมายความวา ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย 
“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
มาตรา  ๕   ใหรั ฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรี ว าการ

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๘/ตอนท่ี ๔๐/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง ทุน และเงินสํารอง 

   
 

มาตรา ๖  ใหจัดต้ังการรถไฟข้ึน เรียกวา “การรถไฟแหงประเทศไทย” มี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑)  รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม 
(๒)  จัดดําเนินการและนํามาซ่ึงความเจริญของกิจการรถไฟ เพื่อประโยชนแหง

รัฐและประชาชน และดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนสงของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเปนประโยชนแก
กิจการรถไฟ 

 
มาตรา ๗  ใหการรถไฟแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘  ใหการรถไฟแหงประเทศไทยตั้งสํานักงานใหญในจังหวัดพระนครและ

จะต้ังสาขาหรือผูแทนข้ึน ณ ท่ีอื่นใดในราชอาณาจักรก็ได และจะตั้งสาขาหรือผูแทนขึ้น ณ 
ตางประเทศในเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีก็ได 

 
มาตรา ๙๒  ใหการรถไฟแหงประเทศไทยมีอํานาจท่ีจะกระทําการตางๆ ภายใน

ขอบวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา ๖ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑)  สราง ซ้ือ จาง รับจาง จัดหา จําหนาย แลกเปลี่ยน เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชา

ซ้ือ ยืม ใหยืม และดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช บริการและความสะดวกตางๆ ของกิจการรถไฟ 
(๒)  ซ้ือ จัดหา เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซ้ือ ถือกรรมสิทธิ ์ครอบครอง อาศัย ให

อาศัย จําหนาย แลกเปล่ียน และดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินใดๆ 
(๓)  กําหนดอัตราคาภาระการใชรถไฟ บริการ และความสะดวกตางๆ ของ

กิจการรถไฟ และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระคาภาระดังกลาว 
(๔)  จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใชรถไฟ บริการ และความสะดวก

ตางๆ ของกิจการรถไฟ 
(๕)  กูยืมเงิน ใหกูยืมเงิน ลงทุน รวมลงทุน หรือออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น

ใดเพ่ือการลงทุน 
(๖)  รับสงเงินทางรถไฟ 
(๗)  รับขนสงคนโดยสาร สินคา พัสดุภัณฑ และของอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

กิจการรถไฟ 

                                                 
๒ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  ดําเนินกิจการโรงแรมและภัตตาคาร รวมตลอดถึงกิจการอื่นอันเปน
อุปกรณแกกิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร 

(๙)  จัดบริการทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ 
(๑๐)๓  จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

กิจการรถไฟและธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ ท้ังนี้ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ดังกลาวจะมีคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวถือหุนเกินกวารอย
ละส่ีสิบเกาของทุนจดทะเบียนของบริษัทน้ันไมได 

(๑๑)๔  เขารวมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด เพื่อประโยชนแกกิจการรถไฟ 

 
มาตรา ๑๐  ใหโอนทรัพยสินและหนี้ท้ังส้ินของกรมรถไฟใหแกการรถไฟแหง

ประเทศไทย 
 
มาตรา ๑๑  ใหจายเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณรายจายสามัญของ

กรมรถไฟประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔ กับเงินทั้งหมดในงบประมาณรายจายวิสามัญลงทุนท่ี
เกี่ยวกับการรถไฟในงบเงินกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจและงบการรถไฟประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๙๔ ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย 

 
มาตรา ๑๒  ทุนประเดิมของการรถไฟแหงประเทศไทยใหประกอบดวย 
(๑)  สินทรัพยที่รับโอนมาจากกรมรถไฟเมื่อไดหักหนี้สินออกแลว 
(๒)  เงินที่ไดรับตามมาตรา ๑๑ 
 
มาตรา ๑๓  ทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทยยอมไมอยูในความรับผิด

แหงการบังคับคดี 
 
มาตรา ๑๔  บรรดาคดี การสอบสวน หรือการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการซึ่ง

กรมรถไฟเปนคูความหรือเขาเกี่ยวของในฐานะใดๆ ท่ีคางอยูในช้ันไตสวน สอบสวนพิจารณา หรือ
บังคับคดีนั้น ใหการรถไฟแหงประเทศไทยเปนคูความหรือผูเกี่ยวของในฐานะนั้นๆ แลวแตกรณี
แทนท่ีกรมรถไฟ และใหถือวาทนายความซ่ึงกรมรถไฟไดแตงต้ังไวในคดีหรือการพิจารณา
ดังกลาว เปนทนายความของการรถไฟแหงประเทศไทยตอไปดวย 

 

                                                 
๓ มาตรา ๙ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๙ (๑๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  ใหการรถไฟแหงประเทศไทยไดรับสิทธิและหนาท่ีตางๆ บรรดาท่ี
กฎหมายใหไวแกกรมรถไฟ 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๕  เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการรถไฟ ใหผูวาการหรือผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากผูวาการมีอํานาจส่ังใหบุคคลผูซ่ึงปลูกสรางส่ิงใดโดยไมมีเหตุอันชอบดวย
กฎหมายภายในระยะส่ีสิบเมตรวัดจากขอบรางรถไฟดานริมสุดของแตละดานรางรถไฟแตตองไม
เกินเขตท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย รื้อถอนหรือทําลายส่ิงปลูกสรางนั้นภายใน
กําหนดเวลาอันสมควรได ถาไมปฏิบัติตามใหผูวาการหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูวาการมี
อํานาจรื้อถอนหรือทําลาย โดยผูน้ันจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการ
นั้น 

 
มาตรา ๑๖  พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช 

๒๔๖๔ และบรรดากฎขอบังคับท่ีไดออกตามพระราชบัญญัตินั้น ใหคงใชบังคับตอไป ท้ังนี้เพียง
เทาท่ีมิไดมีความบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ และท่ีมิไดมีความขัดหรือแยงตอบทแหง
พระราชบัญญัตินี ้

เพื่อประโยชนแหงการนําพระราชบัญญัติและกฎขอบังคับดังกลาวในวรรคกอน
มาใชบังคับตอไป ใหอานคําบางคําในพระราชบัญญัติและกฎขอบังคับนั้น ดังตอไปนี ้

คําวา “กรมรถไฟแผนดิน” และคําวา “กรมรถไฟ” ใหอานวา “การรถไฟแหง
ประเทศไทย” 

คําวา “ผูบัญชาการรถไฟแผนดิน” และคําวา “อธิบดีกรมรถไฟ” ใหอานวา “ผูวา
การรถไฟแหงประเทศไทย” 

 
มาตรา ๑๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับท่ีออกตาม

มาตรา ๑๕ (๑๓) และ (๑๔) และมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ หรือการออกกฎขอบังคับใหมตามบทบัญญัติดังกลาวแลว ใหทําโดย
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘  ใหประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการและพนักงานของการรถไฟ

แหงประเทศไทย เปนเจาพนักงานตามความหมายแหงกฎหมายลักษณะอาญา 
 
มาตรา ๑๙  ใหการรถไฟแหงประเทศไทยไดรับยกเวนจากการเสียภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร 
 

                                                 
๕ มาตรา ๑๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  เงินสํารองของการรถไฟแหงประเทศไทยใหประกอบดวย เงินสํารอง
เผื่อขาด และเงินสํารองอื่นๆ เพ่ือความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะ เชนคาเส่ือมราคาและคาทํา
ใหดีขึ้นเปนตน ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๑  ใหการรถไฟแหงประเทศไทยเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารตาม

ระเบียบของคณะกรรมการซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

หมวด ๒ 
การกํากับ การควบคุม และการบริหาร 

   
 

มาตรา ๒๒๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของการรถไฟ
แหงประเทศไทย เพื่อประโยชนในการนี้จะส่ังใหการรถไฟแหงประเทศไทยชี้แจงขอเท็จจริงแสดง
ความคิดเห็นหรือทํารายงานหรือยับย้ังการกระทําใดๆ ซ่ึงขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ
คณะรัฐมนตร ีตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดําเนินงานได 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่การรถไฟแหงประเทศไทยหรือคณะกรรมการจะตองเสนอ

เรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามความในพระราชบัญญัตินี ้ใหนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยัง
คณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๒๔๗  ใหมีคณะกรรมการของการรถไฟแหงประเทศไทยคณะหนึ่งเรียกวา 

“คณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทย” ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่น
อีกไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินหกคน และผูวาการ เปนกรรมการ 

ใหผูวาการเปนเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น 
 
มาตรา  ๒๕  ภายใตบังคับมาตรา ๓๙ มาตรา  ๔๐ และมาตรา  ๔๑ ให

คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของการรถไฟแหง
ประเทศไทย อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑)  วางขอบังคับเกี่ยวกับการตางๆ ตามความในมาตรา ๙ 
(๒)  วางขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 
(๓)  วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงต้ัง และการถอดถอนพนักงานของ

การรถไฟแหงประเทศไทย 
                                                 

๖ มาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๗ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  วางขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และ
ขอบังคับวาดวยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย 

(๔ ทวิ)๘  วางขอบังคับวาดวยเครื่องแบบพนักงานของการรถไฟแหง 
ประเทศไทย 
(๕)  ตั้งอัตรามาตรฐานคาภาระการใชรถไฟ บริการ และความสะดวกตางๆ ของ

กิจการรถไฟ 
(๖)  กําหนดคาภาระการใชรถไฟ บริการ และความสะดวกตางๆ ของกิจการ

รถไฟเปนครั้งคราว 
(๗)  กําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย 
คาภาระการใชรถไฟ บริการ และความสะดวกตางๆ ของกิจการรถไฟเฉพาะใน

สวนท่ีเกี่ยวกับคาโดยสารและคาระวางบรรทุกซ่ึงคณะกรรมการกําหนดตาม (๖) นั้นจะตอง
ประกาศลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันเพื่อใหประชาชนทราบ๙ 

ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการวางข้ึนตามความใน (๔) นั้น
ถามีขอความจํากัดอํานาจผูวาการในการทํานิติกรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอบังคับท่ี
มีขอความเชนวานั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๖  ผูท่ีจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการ และผูวาการ

จะตองเปนผูมีสัญชาติไทย และมีความรูและจัดเจนเกี่ยวกับการรถไฟ การขนสง วิศวกรรมพาณิช
ยกรรม การเศรษฐกิจ หรือการเงิน 

 
มาตรา ๒๗๑๐  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปน

ประธานกรรมการหรือกรรมการ คือ 
(๑)  มีสวนไดเสียในสัญญากับการรถไฟแหงประเทศไทย หรอืในกิจการท่ีกระทํา

ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย ท้ังนี้ไมวาโดยตรงหรือโดยทางออม เวนแตจะเปนเพียงผูถือหุน
ของบริษัทที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น 

(๒)  เปนพนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย 
(๓)  เปนขาราชการการเมือง 
(๔)๑๑  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

                                                 
๘ มาตรา ๒๕ (๔ ทว)ิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๙ มาตรา ๒๕ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับ

ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐ มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๘๑๒  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอยูใน

ตําแหนงคราวละสามป 
เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงต้ังประธานกรรมการ

หรือกรรมการขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใน
ตําแหนงตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีก
ได 

มาตรา ๒๙  ประธานกรรมการและกรรมการยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ 
ตามความในมาตรา ๒๘ เม่ือ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔)  มีลักษณะตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ 
ในกรณีท่ีมีการพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ ใหมีการแตงต้ังประธานกรรมการ

หรือกรรมการเขาแทน แลวแตกรณี ผูท่ีไดรับแตงต้ังเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๓๐  ประธานกรรมการและกรรมการยอมไดรับประโยชนตอบแทนตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๓๑๑๓  ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูวาการ 
ใหผูวาการไดรับเงินเดือนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด และอยูในตําแหนงได

จนกวาคณะกรรมการจะใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ีหรือหยอน
สมรรถภาพ มติใหผูวาการออกจากตําแหนง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งจํานวน
กรรมการทั้งหมดนอกจากผูวาการ 

การแตงต้ัง การกําหนดเงินเดือน และการใหออกจากตําแหนงตามมาตรานี้ 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๓๒๑๔  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ตองหามมิใหเปนผูวาการ 

                                                                                                                                            
๑๑มาตรา ๒๗ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๒ มาตรา ๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
การรถไฟแหงประเทศไทย หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนหรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของการ
รถไฟแหงประเทศไทย ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น หรือมีสวนไดเสียในสัญญา
กับการรถไฟแหงประเทศไทย หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย ไมวาโดย
ทางตรงหรือโดยทางออม เวนแตเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือเปนผูถือหุนในบริษัทเชนวานั้น
โดยสุจริต และไดแจงใหคณะกรรมการทราบกอนที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวาการ 

(๒)  เปนประธานกรรมการหรือกรรมการในกิจการรวมลงทุนตามมาตรา ๙ (๕) 
หรือในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตามมาตรา ๙ (๑๐) หรอื (๑๑) 

(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 
มาตรา ๓๓๑๕  ผูวาการเปนผูบริหารกิจการของการรถไฟแหงประเทศไทย ให

เปนเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนดและมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานของการรถไฟ
แหงประเทศไทยทุกตําแหนง 

ผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการจัดการและดําเนินงานของการ
รถไฟแหงประเทศไทย 

 
มาตรา ๓๓ ทวิ 
 
มาตรา ๓๔  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผูวาการเปนผูกระทําการในนาม

ของการรถไฟแหงประเทศไทย และเปนตัวแทนของการรถไฟแหงประเทศไทย และเพื่อการนี้ผูวา
การอาจมอบอํานาจใหผูแทนของการรถไฟแหงประเทศไทย ท่ีไดต้ังข้ึนตามมาตรา ๘ หรือบุคคล
ใดๆ ปฏิบัติกิจการเฉพาะอยางแทนได แตทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่มีขอบังคับซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๒๕ วรรคทาย 
กําหนดวานิติกรรมใดผูวาการจะทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน บรรดานิติ
กรรมที่ผูวาการทําขึ้นโดยมิไดรับความเห็นชอบดังกลาว ยอมไมผูกพันการรถไฟแหงประเทศไทย 
เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

 
มาตรา ๓๕  ผูวาการมีอํานาจ 

                                                                                                                                            
๑๔ มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๕ มาตรา ๓๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  แตงต้ัง ถอดถอน เล่ือนข้ันหรือลดข้ันเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแหง
ประเทศไทย ท้ังน้ี ตองเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด แตถาพนักงานเชนวานั้นเปน
พนักงานชั้นท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ หรือผูอํานวยการฝายตางๆ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกอน 

(๒)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการรถไฟแหงประเทศไทยโดยไม
แยงหรือขัดตอขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 

 
มาตรา ๓๖๑๖  เม่ือผูวาการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือ

เม่ือตําแหนงผูวาการวางลงและในระหวางท่ียังมิไดแตงต้ังผูวาการ ใหคณะกรรมการแตงต้ัง
พนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทยคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูวาการ หรือผูรักษาการใน
ตําแหนงผูวาการ แลวแตกรณีเปนการชั่วคราวและใหนํามาตรา ๓๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหผูรักษาการแทนผูวาการหรือผูรักษาการในตําแหนงผูวาการ มีอํานาจหนาท่ี
อยางเดียวกับผูวาการ 

 
มาตรา ๓๗  ประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ และพนักงานของการรถไฟ

แหงประเทศไทย อาจไดรับเงินรางวัลตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ ทวิ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการรถไฟ๑๗ 

   
 

มาตรา ๓๗ ทวิ  เม่ือการรถไฟแหงประเทศไทยมีความจําเปนท่ีจะตองไดมาซ่ึง
อสังหาริมทรัพยเพื่อใชในการสรางทางรถไฟหรือเครื่องประกอบทางรถไฟ ถามิไดตกลงในเรื่อง
การโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

หมวด ๓ 
ความสัมพันธกับรัฐบาล 

   
 
มาตรา ๓๘  ในการดําเนินกิจการของการรถไฟแหงประเทศไทย ใหคํานึงถึง

ประโยชนของรัฐและประชาชนและความปลอดภัย 
 

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๑๗ หมวด ๒ ทวิ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการรถไฟ และ มาตรา ๓๗ ทวิ แกไข

เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙๑๘  การรถไฟแหงประเทศไทยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีกอน จึงจะดําเนินกิจการดังตอไปนี้ได” 

(๑)  สรางทางรถไฟสายใหม 
(๒)  เลิกสรางทางรถไฟท่ีไดเร่ิมสรางแลวหรือเลิกกิจการในทางซ่ึงเปดเดินแลว 
(๓)  เพ่ิมหรือลดทุน 
(๔)  กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินมีจํานวนเกินคราวละหาลานบาท 
(๕)  ลงทุนหรือรวมลงทุนซ่ึงมีวงเงินเกินหาสิบลานบาท 
(๖)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๗)  จําหนายอสังหาริมทรัพย 
(๘)  จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(๙)  เขารวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน

จํากัด 
 
มาตรา ๔๐  ขอบังคับดังกลาวในมาตรา ๒๕ (๓) และ (๔) ตองเสนอรัฐมนตรี

โดยไมชักชา เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ ในระหวางท่ีรอการพิจารณาของรัฐมนตรีนั้น ให
ใชขอบังคับนั้นไปพลางกอน และถารัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบขอบังคับดังกลาวเปนอันใชไมได
ตอไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชขอบังคับนั้น 

 
มาตรา ๔๑  การรถไฟแหงประเทศไทยจะตองไมวางระเบียบวาดวยการใชรถไฟ 

บริการ และความสะดวกตางๆ ตลอดจนการกําหนดคาภาระการใชรถไฟ บริการ และความ
สะดวกเชนวานั้นอันจะเปนการขัดกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีในทางเศรษฐกิจและการคลัง 

ใหคณะรัฐมนตรีแจงนโยบายดังกลาวในวรรคกอนใหคณะกรรมการทราบ 
 
มาตรา ๔๒  ใหการรถไฟแหงประเทศไทยจัดทํางบประมาณประจําปแยกเปนงบ

ลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ
สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
มาตรา ๔๓  รายไดท่ีการรถไฟแหงประเทศไทยไดรับจากการดําเนินงานใหตก

เปนของการรถไฟแหงประเทศไทยสําหรับเปนคาใชจายตางๆ  
รายไดที่ไดรับในปหนึ่งๆ เม่ือไดหักคาใชจายสําหรับดําเนินงาน คาภาระตางๆ ท่ี

เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษา คาเส่ือมราคา และเงินสมทบกองทุนสําหรับจายสงเคราะห
ผูปฏิบัติงานในการรถไฟแหงประเทศไทยและครอบครัว เงินสํารองธรรมดาซ่ึงต้ังไวเผ่ือขาด เงิน
สํารองขยายงาน และเงินลงทุนตามท่ีไดรับความเห็นชอบตามความในมาตรา ๔๒ แลว เหลือ
เทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 
                                                 

๑๘ มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แตถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับรายจายดังกลาว นอกจากเงินสํารองท่ีระบุไว
ในวรรคกอน และการรถไฟแหงประเทศไทยไมสามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึงจายเงินใหแกการ
รถไฟแหงประเทศไทยเทาจํานวนท่ีขาด 

 
มาตรา ๔๔  ใหคณะกรรมการทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให

กลาวถึงผลงานในปท่ีลวงแลวของการรถไฟแหงประเทศไทย และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการและแผนกงานท่ีจะจัดทําในภายหนา 
 

หมวด ๔ 
การรองทุกขและการสงเคราะห 

   
 

มาตรา ๔๕  ใหพนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทยมีสิทธิรองทุกขเกี่ยวกับ
การลงโทษไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๖  ใหการรถไฟแหงประเทศไทยจัดใหมีกองทุนสําหรับจายสงเคราะห

ผูปฏิบัติงานในการรถไฟแหงประเทศไทยและครอบครัวในกรณีพนจากตําแหนง ประสพอุบัติเหตุ
เจ็บปวยหรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห 

การจัดใหไดมาซ่ึงกองทุนดังกลาวในวรรคกอน การกําหนดประเภทของผูท่ีพึง
ไดรับการสงเคราะหจากกองทุนและหลักเกณฑการสงเคราะหตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุน
ใหเปนไปตามขอบังคับซึ่งคณะกรรมการกําหนด 

ขอบังคับดังกลาวในวรรคกอน ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี เม่ือคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบแลว ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๕ 

การบัญชี การสอบ และการตรวจ 
   

 
มาตรา ๔๗  ใหการรถไฟแหงประเทศไทยวางและถือไวซ่ึงระบบการบัญชีอัน

ถูกตอง แยกตามประเภทงานสวนท่ีสําคัญมีการสอบบัญชีภายในเปนประจําและมีสมุดบัญชีลง
รายการ 

(๑)  การรับและจายเงิน 
(๒)  สินทรัพยและหน้ีสิน 
ซ่ึงแสดงการงานท่ีเปนอยูตามจริงและตามท่ีควรตามประเภทงานพรอมดวย

ขอความอันเปนเหตุที่มาของรายการนั้นๆ 
 
มาตรา ๔๘  ทุกปใหคณะกรรมการตั้งผูสอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อสอบ

และรับรองบัญชีของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนเปนปๆ ไป  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หามมิใหต้ังประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ ผูอื่นซ่ึงเปนผูแทนของการ
รถไฟแหงประเทศไทย พนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย หรือผูมีสวนไดเสียในการงานท่ี
การรถไฟแหงประเทศไทยจัดทํา เปนผูสอบบัญช ี

 
มาตรา ๔๙  ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและเอกสารหลักฐาน

ของการรถไฟแหงประเทศไทยในเวลาอันสมควรไดทุกเม่ือ และเพื่อการสอบบัญชี ใหมีอํานาจไต
ถามสอบสวนประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการและผูแทนหรือพนักงานของการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

 
มาตรา ๕๐  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยขอความคําชี้แจงอันควรแกการ

สอบบัญชีที่ไดรับ ตลอดจนความสมบูรณของสมุดบัญชีท่ีการรถไฟแหงประเทศไทยรักษาอยู และ
ตองแถลงดวยวา  

(๑)  งบดุลและบัญชีซึ่งตรวจสอบนั้นถูกตองตรงกับสมุดบัญชีเพียงไรหรือไม  
(๒)  งบดุลและบัญชีซ่ึงตรวจสอบนั้นแสดงการงานของการรถไฟแหงประเทศ

ไทยท่ีเปนอยูตามจริงและตามท่ีควร ตามขอความคําชี้แจงและความรูของผูสอบบัญชีเพียงไร
หรือไม 

มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจบัญชีของการรถไฟ
แหงประเทศไทยในเม่ือรัฐมนตรีรองขอ 

 
มาตรา ๕๒  ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันหลังจากวันส้ินปบัญชีของการรถไฟแหง

ประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทยจะตองโฆษณารายงานประจําป แสดงบัญชีงบดุลบัญชีทํา
การ และบัญชีกําไรขาดทุน เพียงส้ินปบัญชี พรอมกับรายงานของผูสอบบัญชีท่ีคณะกรรมการ
ต้ังข้ึนตามความใน มาตรา ๔๘ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๘/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒๑๙ 
 

มาตรา ๗  ผูวาการ หรือพนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทยผูใดมีอายุครบ
หกสิบปบริบูรณแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณภายใน
ระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูน้ันคงอยูในตําแหนงตอไปไดเกาสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และถาไมไดรับการตออายุการทํางานตามความในมาตรา 
๓๓ ทวิ ก็ใหพนจากตําแหนงในวันถัดจากวันครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา  ๘   ให รั ฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการรถไฟ
แหงประเทศไทยฉบับท่ีใชอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสมแกการบริหาร
กิจการของการรถไฟแหงประเทศไทยใหเจริญกาวหนาไปไดเทาท่ีควร จึงจําตองแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๘/๒/๔๕ 
B+A (C) 

 
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙๒๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการรถไฟแหงประเทศ
ไทยมีความประสงคจะชวยสงเสริมกิจการโรงแรมในตางจังหวัดใหเจริญย่ิงข้ึน แตโดยท่ี
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ไมไดบัญญัติใหการรถไฟแหงประเทศ
ไทยมีอํานาจท่ีจะดําเนินการดังกลาวไดอยางแจงชัด จึงสมควรแกไขกฎหมายดังกลาวใหการรถไฟ
แหงประเทศไทยดําเนินกิจการโรงแรมและภัตตาคารได และในขณะเดียวกันสมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแตงตั้งผูรักษาการแทนผูวาการหรือผูรักษาการในตําแหนงผูวาการในกรณี
ที่ผูวาการไมสามารถปฏิบัติหนาที่หรือเมื่อตําแหนงผูวาการวางลงเสียดวย 

 

                                                 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖ /ตอนท่ี ๖๒/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๒ 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓ /ตอนท่ี ๖๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐/๑ สิงหาคม ๒๕๐๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดวงใจ/แกไข 
๓๐ ส.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๔๒๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
รถไฟแหงประเทศไทย ยังไม มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการไดมา และการเขาครอบครองซ่ึง
อสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนแกการสรางทางรถไฟโดยเฉพาะ ในการนี้เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อกําหนดเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
กิจการรถไฟขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๓๐ ส.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๒๒ 
 

มาตรา ๔  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนและประกาศ
ของสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดท่ีดินท่ีมีความจําเปนตองเวนคืนโดยเรงดวน ซ่ึงออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหคงใชบังคับได 

การเวนคืนและการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรถไฟแหงประเทศไทยท่ีได
ปฏิบัติไปแลวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี ้ใหเปนอันใชได 

 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 
๒๔๙๔ ซํ้าซอนกับบทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยท่ีไดปรับปรุงใหมแลว 
สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๓๐ ส.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๓ 
                                                 

๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๘ /ตอนท่ี ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔ /ตอนท่ี ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๓๓/๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการรถไฟ
แหงประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ
ปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีของการรถไฟแหงประเทศไทยใหกระทําการตางๆ 
ภายในขอบวัตถุประสงคไดกวางขวางย่ิงข้ึน เพื่อพัฒนากิจการการรถไฟแหงประเทศไทยให
เจริญกาวหนาตอไป และใหอํานาจผูวาการรื้อถอนส่ิงปลูกสรางท่ีรุกลํ้าเขามาในเขตสองขางทาง
ของรางรถไฟไดเพื่อประโยชนในการเดินรถ และสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาโดยสารและคาระวางบรรทุกใหการรถไฟแหงประเทศไทยสามารถกําหนดใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจไดอยางคลองตัว นอกจากนี้ สมควรกําหนดเครื่องแบบของพนักงานและแกไข
เพิ่มเติมองคประกอบ ลักษณะ และการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการการรถไฟแหงประเทศ
ไทย และลักษณะของผูวาการใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ มาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๘/๒/๔๕ 
B+A (C) 

 
สุนันทา 
อรดา 

จักรกฤษณ  จัดทํา 
๖ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสมควรแกไขเพิ่มเติม
อํานาจหนาท่ีของการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อใหสามารถจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟหรือธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ หรือเขา
รวมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุนในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแก
กิจการรถไฟได เพื่อใหการรถไฟแหงประเทศไทยสามารถประกอบกิจการไดตามความเหมาะสม
ในทางธุรกิจ และหามผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยประกอบกิจการแขงขันกับกิจการของการ
รถไฟแหงประเทศไทย หรือเขาเปนหุนสวนที่ไมจํากัดความรับผิดชอบในหุนสวน หรือเปนผูถือหุน 
หรือเปนกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการในลักษณะดังกลาว และแกไขเพิ่มเติมเรื่องท่ีการ
รถไฟแหงประเทศไทย ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนท่ีจะดําเนินการให
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                                                                                                            
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ /ตอนท่ี ๔๔/ หนา ๕๗/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ /ตอนท่ี ๑๑๑ ก/หนา ๔/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
วาทิน/ีปรับปรุง 

๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


