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กรกฎาคม 2563

การศึึกษาระบบกำากับดูแล
กิจการขนส่่งที่างรางส่ำาหรับ
ประเที่ศึไที่ย

หลัังจากรััฐบาลัแถลังนโยบาย เม่ื่�อวันัท่ี่� 12 กนัยายน 

พ.ศ. 2557 เรั่�อง ปรัับโครังสรั้างการับริัหารัจัดการัในสาขา

ขนส่งท่ี่�ม่ื่การัแยกบที่บาที่แลัะภารักิจของหน่วัยงานรัะดับ

นโยบาย หน่วัยงานกำากับดูแลั แลัะหน่วัยปฏิิบัติิที่่�ชััดเจน แลัะ

ได้จัดติั�งหน่วัยงานกำากับดูแลัรัะบบรัาง หร่ัอกรัมื่การัขนส่ง

ที่างรัางข้�นเม่ื่�อวัันที่่� 15 เมื่ษายน พ.ศ. 2562 ติามื่พรัะรัาชั

บัญญัติิปรัับปรุังกรัะที่รัวัง ที่บวัง กรัมื่ (ฉบับท่ี่� 18) พ.ศ. 2562 

ม่ื่ฐานะเป็นส่วันรัาชัการัรัะดับกรัมื่ในสังกัดกรัะที่รัวังคมื่นาคมื่ 

ที่ำาหน้าท่ี่�ในการักำากับดูแลักิจการัขนส่งที่างรัางทัี่�งด้านควัามื่

ปลัอดภัย แลัะด้านเศรัษฐกิจ ท่ี่�ไม่ื่ได้จำากัดอยู่แค่การัเดินรัะบบ

รัถไฟรัะหว่ัางเม่ื่องแต่ิรัวัมื่ถ้งการัเดินรัะบบรัถไฟฟ้าขนส่ง

มื่วัลัชันแลัะรัถไฟควัามื่เร็ัวัสูงท่ี่�จะเกิดข้�นในอนาคติ โดยกรัมื่

การัขนส่งที่างรัางจะม่ื่บที่บาที่ในการัยกรัะดับมื่าติรัฐานการัให้

บริัการัขนส่งที่างรัางของไที่ยให้ม่ื่คุณภาพด่ยิ�งข้�น ที่ำาให้ผูู้้ใช้ั

บริัการัแน่ใจว่ัาบริัการัขนส่งที่างรัางของไที่ยม่ื่มื่าติรัฐานด้าน

ควัามื่ปลัอดภัยในรัะดับสากลั แลัะให้บริัการัในรัาคาท่ี่�เป็นธรัรัมื่

 ติลัอดจนการัท่ี่�รััฐบาลัพิจารัณาปรัับปรุังกฎหมื่ายแลัะรัะเบ่ยบ

ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับสาขาขนส่ง แลัะการัปรัะกอบกิจการัโลัจิสติิกส์

ให้ทัี่นสมัื่ยสอดคลั้องกับสถานการัณ์ในปัจจุบัน แลัะม่ื่ควัามื่

ชัดัเจนในที่างปฏิิบตัิ ิรัวัมื่ที่ั�งสนบัสนนุใหภ้าคเอกชันเขา้มื่าม่ื่

ส่วันรั่วัมื่ในภาคขนส่งเพิ�มื่ข้�น 

อย่างไรัก็ติามื่ ปรัะเที่ศไที่ยยังขาดการักำาหนด

มื่าติรัฐานแลัะรัะดับคุณภาพการัให้บริัการั มื่าติรัฐานควัามื่

ปลัอดภัยในรัะบบการัขนส่งที่างรัาง โครังสร้ัางอัติรัาค่าบริัการั

ท่ี่�เป็นธรัรัมื่ต่ิอผูู้้ให้บริัการัแลัะผูู้้ใช้ับริัการั รัวัมื่ทัี่�งมื่าติรัการั
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ส่งเสริัมื่การัปรัะกอบกิจการัขนส่งที่างรัางของภาคเอกชัน 

แลัะการัคุ้มื่ครัองผูู้้ใช้ับริัการัอย่างเป็นรัะบบแลัะเป็นรูัปธรัรัมื่

เพ่�อรัองรัับการัพัฒนารัะบบการัขนส่งที่างรัางของปรัะเที่ศ

นอกจากน่� กฎหมื่ายแลัะรัะเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวัข้องกับรัะบบการั

ขนส่งที่างรัางยังอ้างอิงกับกฎหมื่ายขององค์กรัมื่ากกว่ัาจะ

เป็นกฎหมื่ายในเชัิงการักำากับดูแลั ขาดเอกภาพแลัะควัามื่

เช่ั�อมื่โยงในการัพัฒนาแลัะกำากับดูแลัรัะบบการัขนส่งที่าง

รัางให้ดำาเนินการัไปในทิี่ศที่างเด่ยวักัน ซ้ึ่�งส่งผู้ลักรัะที่บต่ิอ

ปรัะสิที่ธิภาพของการัลังทุี่นรัะบบรัางท่ี่�รััฐบาลักำาลัังดำาเนิน

การัอยู่ ทัี่�งยังกรัะที่บต่ิอปรัะสิที่ธิภาพการัให้บริัการัแลัะควัามื่

ตารางที่่� 1: การเปรียบเที่่ยบโครงส่ร้างการขนส่่งที่างรางในประเที่ศึต่างๆ

หมายเหตุุ: JNR หมายถึึง Japanese National Railway, JRTT หมายถึึง The Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency,  

TSIs หมายถึึง Technical Specifications for Interoperability

ท่ี่�มา: คณะวิิจััย (2562)



3ฉบับที่ 166 กรกฎาคม 2563

ปลัอดภัยของรัะบบการัขนส่งที่างรัาง ติลัอดจนยังเป็นอุปสรัรัค

ต่ิอการัสนับสนุนให้รัะบบการัขนส่งที่างรัางเป็นโครังข่ายหลััก

ในการัเดินที่างแลัะขนส่งหลัักของปรัะเที่ศ

คณะวิัจัยจ้งได้ศ้กษาแลัะที่บที่วันปรัะสบการัณ์ของ

ต่ิางปรัะเที่ศเท่ี่ยบเค่ยงกับปรัะเที่ศไที่ย โดยเน้นปรัะเด็นหลััก 

3 ปรัะเด็น ค่อ การักำากับดูแลัการัปรัะกอบกิจการั การักำากับ

มื่าติรัฐานควัามื่ปลัอดภัย แลัะสิที่ธิของผูู้้โดยสารั โดยปรัะเด็น

ด้านการักำากับมื่าติรัฐานควัามื่ปลัอดภัยจะพิจารัณาทัี่�งในด้าน

โครังสร้ัางพ่�นฐานแลัะการัเดินรัถ นอกจากนั�นคณะวิัจัยยังได้จัด

ที่ำาข้อเสนอแนะด้านมื่าติรัการับังคับใช้ักฎหมื่ายแลัะการัสนับสนุน

การัปรัะกอบกิจการัขนส่งที่างรัางด้วัย

ติารัางท่ี่� 1 แสดงการัเปร่ัยบเท่ี่ยบโครังสร้ัางการัขนส่ง

ที่างรัางในปรัะเที่ศกรัณ่ศ้กษา ซ้ึ่�งได้แก่ สหภาพยุโรัป สหรัาชั

อาณาจักรั แลัะญ่�ปุ�น เพ่�อเป็นแนวัที่างในการัปรัับปรุังการั

กำากับดูแลัการัขนส่งที่างรัางในปรัะเที่ศไที่ยต่ิอไป

จากการัที่บที่วันกรัณ่ศ้กษาในต่ิางปรัะเที่ศข้างต้ิน  

การัปรัะกอบกิจการัขนส่งที่างรัางของปรัะเที่ศไที่ยท่ี่�จะเกิดข้�น

ในอนาคติควัรัดำาเนินการัติามื่แนวัที่างดังต่ิอไปน่�

ประการแรก ควัรัแบ่งแยกผูู้้ปรัะกอบกิจการั

โครังสรัา้งพ่�นฐานขนสง่ที่างรัางออกจากผูู้ป้รัะกอบการัเดินรัถ

ขนส่งที่างรัางอย่างชััดแจ้ง โดยในรัะยะแรักให้แบ่งแยกในรัะดับ

บัญช่ัเป็นอย่างน้อยท่ี่�สุด จากนั�นจ้งที่ำาการัแบ่งแยกควัามื่เป็น

เจ้าของในเชัิงสถาบัน ซึ่้�งม่ื่สถานะที่างกฎหมื่ายท่ี่�แยกจาก

กนั ดงัเชัน่กรัณข่องสหภาพยุโรัป แลัะสหรัาชัอาณาจกัรั ที่ั�งน่�

เพ่�อให้การัเปดิเสรัก่ารัปรัะกอบกจิการัขนสง่ที่างรัางเปน็ไปได้ 

แลัะเพ่�อป้องกันปัญหาการัก่ดกนัการัเขา้ถง้โครังสรัา้งพ่�นฐาน

ของผูู้้ปรัะกอบการัขนส่งรัายอ่�น โดยควัรัพิจารัณาแบ่งแยก

ปรัะเภที่กิจการัเดินรัถไฟขนส่งที่่�มื่่ลัักษณะเชัิงพาณิชัย์ ออก

จากกิจการัที่่�ม่ื่ลัักษณะเป็นบรัิการัสาธารัณะขั�นพ่�นฐานที่่�รััฐ

ติ้องจัดให้กับปรัะชัาชัน (Public Service Obligations) เพ่�อ

ใชั้เป็นแนวัที่างการัเข้าสู่ติลัาดการัขนส่งที่างรัาง 

ประการที่่�สอง ติอ้งจดัติั�งหนว่ัยงานกำากบัดแูลัเพ่�อ

ที่ำาหน้าที่่�กำากบัดแูลัการัขนส่งที่างรัางติั�งแต่ิขั�นติอนการัเข้าสู่

ติลัาด ค่อ การัใหอ้นุญาติปรัะกอบกจิการั โดยการันำารัะบบใบ

อนุญาติมื่าใช้ัซึ่้�งจะที่ำาให้หน่วัยงานกำากับดูแลัสามื่ารัถกลัั�น

กรัองผูู้้ท่ี่�ม่ื่คุณสมื่บัติิเหมื่าะสมื่ แลัะม่ื่ควัามื่สามื่ารัถในการั

ปรัะกอบกจิการัไดอ้ยา่งม่ื่ปรัะสิที่ธิภาพแลัะควัามื่ปลัอดภัย รัวัมื่

ถ้งกำาหนดเง่�อนไขด้านการัคุ้มื่ครัองผูู้้บริัโภคไว้ัได้ อ่กทัี่�งยังจะ

เป็นการัเปิดที่างให้มื่่การันำารัะบบ Open Access มื่าใชั้ได้ใน

อนาคติซึ่้�งจะที่ำาใหเ้กดิการัใชัโ้ครังสรัา้งพ่�นฐานของรััฐไดอ้ยา่ง

ม่ื่ปรัะสทิี่ธภิาพสงูสดุ ที่ั�งน่� หนว่ัยงานกำากบัดแูลัติอ้งม่ื่อำานาจ

สำาคัญในการักำากับหน่วัยงานเจ้าของโครังสรั้างพ่�นฐานให้ม่ื่

การัจดัใหใ้ชัโ้ครังสรัา้งพ่�นฐานการัขนส่งที่างรัางอยา่งโปรัง่ใส

เที่่าเที่่ยมื่ แลัะเป็นธรัรัมื่ แก่ผูู้้ปรัะกอบการัเดินรัถทีุ่กรัาย ไมื่่

วัา่จะเขา้สูต่ิลัาดโดยรัะบบสมัื่ปที่านหร่ัอรัะบบ Open Access 

ก็ติามื่ ติลัอดจนม่ื่อำานาจกำากับดูแลัหลัังการัเข้าสู่ติลัาดการั

ขนส่งที่างรัางเพ่�อติรัวัจสอบวั่าผูู้้ปรัะกอบการัขนส่งที่างรัาง

ทีุ่กปรัะเภที่มื่่การัปฏิิบัติิติามื่เง่�อนไขที่่�ให้ไวั้ในใบอนุญาติ 

นอกจากน่�เพ่�อให้ที่รัาบถ้งบที่บาที่ของหน่วัยงาน

กำากับดูแลัการัขนส่งที่างรัางที่่�ควัรัจะเป็น คณะวัิจัยจ้งได้

ศ้กษาถ้งการักำากับดูแลัการัปรัะกอบกิจการัขนส่งที่างรัาง

ในต่ิางปรัะเที่ศ โดยยกตัิวัอย่างกรัณ่ของสหรัาชัอาณาจักรั 

ปรัะเที่ศญ่�ปุ�น แลัะสหภาพยุโรัป โดยม่ื่รัายลัะเอย่ดดังติารัางท่ี่� 2

จากติวััอยา่งการัดำาเนนิงานในต่ิางปรัะเที่ศ สามื่ารัถ

สรัุปแนวัที่างการักำากับดูแลัการัปรัะกอบกิจการัขนส่งที่าง

รัางได้ ค่อ การักำากับดูแลัการัปรัะกอบกิจการัขนส่งที่างรัาง

จะติ้องดำาเนินการัโดยหน่วัยงานกำากับดูแลักลัาง เพ่�อท่ี่�จะ

สรั้างหลัักเกณฑ์์แลัะมื่าติรัฐานให้เป็นไปในรัูปแบบเด่ยวักัน 

อย่างไรัก็ด่ การักำากับดูแลัในบางปรัะเด็น เชั่น การัสอบสวัน

อุบัติิเหติุ หรั่อการักำากับดูแลัด้านค่าโดยสารั จากการัศ้กษา

พบวั่า หน่วัยงานกำากับดูแลักลัางจะไมื่่มื่่อำานาจในส่วันน่� แติ่

จะเป็นอำานาจของหน่วัยงานอิสรัะอ่�นๆ โดยกรัมื่การัขนส่งที่าง

รัางจะมื่่ภารักิจสำาคัญอันปรัะกอบไปด้วัย 

(1) ภารักิจเก่�ยวักับการัวัางแผู้นแลัะพัฒนา

โครังสรัา้งพ่�นฐานที่างรัางของปรัะเที่ศใหม่้ื่โครังขา่ยที่่�สมื่บูรัณ์ 

ครัอบคลุัมื่ทัี่�วัทัี่�งปรัะเที่ศ เช่ั�อมื่ติอ่กบัการัขนส่งรัะบบอ่�นแลัะ

ปรัะเที่ศเพ่�อนบ้าน รัวัมื่ถง้ยังม่ื่อำานาจในการัควับคุมื่ดูแลัเพ่�อ

ให้มื่่การัใชั้โครังสรั้างพ่�นฐานที่่�ภาครััฐลังทีุ่นไวั้ ให้มื่่ควัามื่ติ่อ

เน่�องแลัะมื่่ปรัะสิที่ธิภาพสูงสุด 

(2) ภารักิจในการักำาหนดมื่าติรัฐานด้านควัามื่

ปลัอดภัยของ ติวััรัถ คนขับ แลัะสิ�งอำานวัยควัามื่สะดวักต่ิางๆ 

ที่่�เก่�ยวัขอ้ง รัวัมื่ทัี่�งการักำาหนดมื่าติรัการัในการัคุ้มื่ครัองสทิี่ธิ
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ตารางที่่� 2: เปรียบเที่่ยบการกำากับดูแลการประกอบกิจการขนส่่งที่างรางในต่างประเที่ศึ

หมายเหตุุ: ORR หมายถึึง Office of Rail and Road, RSSB หมายถึึง Rail Safety and Standards Board, RAIB หมายถึึง Rail Accident Investiga-

tion Branch, MLIT หมายถึึง Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, JTSB หมายถึึง Japan Transport Safety Board, ERA 

หมายถึึง European Union Agency for Railways, TSIs หมายถึึง Technical Specifications for Interoperability

ท่ี่�มา: คณะวิิจััย (2562)
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ของผูู้้โดยสารั การัเย่ยวัยาค่าเส่ยหายแก่ผูู้้โดยสารักรัณ่เกิด

เหติุการัณ์ที่่�ไมื่่คาดฝััน 

(3) ภารักิจสนับสนุนคณะกรัรัมื่การันโยบายในการั

กำาหนดอัติรัาค่าโดยสารัสูงสุด แลัะอัติรัาค่ารัะวัางสูงสุด ให้มื่่

ควัามื่เหมื่าะสมื่แลัะเป็นธรัรัมื่ติ่อผูู้้ใชั้บรัิการั

(4) ภารักิจในการักำากับดูแลัการัปรัะกอบกิจการั

ขนสง่ที่างรัางผู้า่นการัใหใ้บอนญุาติปรัะกอบกจิการัแกเ่อกชัน

ผูู้ท่้ี่�ปรัะสงคจ์ะเข้ามื่าปรัะกอบกจิการัเดนิรัถแลัะใช้ัโครังสรัา้ง

พ่�นฐานใหส้ามื่ารัถเขา้ใชัโ้ครังสรัา้งพ่�นฐานการัขนสง่ที่างรัาง

ได้โดยไมื่่ถูกเลั่อกปฏิิบัติิ แลัะได้รัับควัามื่เป็นธรัรัมื่

บที่บาที่ในการกำากับดูแลการประกอบกิจการ
ขนส่่งที่างราง

คณะวิัจัยได้ดำาเนินการัศ้กษาแนวัที่างการักำากับ

ดูแลัของต่ิางปรัะเที่ศในปรัะเด็นดังกล่ัาวัข้างต้ิน แลัะวิัเครัาะห์

เปร่ัยบเท่ี่ยบควัามื่เหมื่าะสมื่ของแต่ิลัะแนวัที่างเพ่�อนำามื่าปรัับ

ใช้ักับปรัะเที่ศไที่ยได้อย่างม่ื่ปรัะสิที่ธิภาพ โดยม่ื่ข้อเสนอแนะ

ในการักำาหนดแนวัที่างดำาเนินการัในแต่ิลัะปรัะเด็นท่ี่�เหมื่าะสมื่

กับปรัะเที่ศไที่ยดังต่ิอไปน่�

การให้้อนุุญาตเข้้าสู่่�ตลาดข้นุสู่�งทางราง

กรัมื่การัขนส่งที่างรัางสามื่ารัถกำาหนดเง่�อนไขการัให้

อนุญาติแก่ผูู้้ปรัะกอบการัแต่ิลัะรัายผู่้านใบอนุญาติ โดยเง่�อนไข

การัปรัะกอบกิจการัจะรัวัมื่ถ้งมื่าติรัฐานการัปรัะกอบกิจการั

ด้านเที่คนิค ปรัะสิที่ธิภาพการัให้บริัการั แลัะการัคุ้มื่ครัองผูู้้ใช้ั

บริัการั ซ้ึ่�งแติกต่ิางจากการัที่ำาสัญญาสัมื่ปที่านท่ี่�ต้ิองใช้ัเวัลัาใน

การัเจรัจา แลัะรััฐม่ื่ฐานะเป็นเพ่ยงคู่สัญญาร่ัวัมื่ทุี่นกับเอกชัน

ซ้ึ่�งอาจไม่ื่ม่ื่อำานาจในการัเจรัจากำาหนดให้ผูู้้ปรัะกอบการัที่ำา

ติามื่ข้อกำาหนดด้านคุณภาพการัปรัะกอบกิจการัมื่ากนัก แลัะ

ยังเปิดโอกาสให้สามื่ารัถนำารัะบบ Open Access มื่าใช้ั เพ่�อ

ส่งเสริัมื่ให้ม่ื่การัแข่งขันของผูู้้ปรัะกอบการัเดินรัถขนส่งที่าง

รัางมื่ากรัายยิ�งข้�น 

คณะวิัจัยเห็นว่ัา ควัรัแบ่งปรัะเภที่ของใบอนุญาติ

ปรัะกอบกิจการั ดังน่� (1) ใบอนุญาติปรัะกอบกิจการัรัางเพ่�อการั

ขนส่ง ม่ื่อายุไม่ื่เกิน 30 ปี (2) ใบอนุญาติปรัะกอบกิจการัเดินรัถ

ขนส่งที่างรัาง ม่ื่อายุไม่ื่เกิน 15 ปี แลัะ (3) ใบอนุญาติปรัะกอบ

กิจการัรัางเพ่�อการัขนส่งแลัะการัเดินรัถขนส่งที่างรัาง ม่ื่อายุ

ไม่ื่เกิน 30 ปี เพ่�อให้สามื่ารัถควับคุมื่กิจการัท่ี่�แติกต่ิางกันติามื่

ปรัะเภที่ของใบอนุญาติได้อย่างเหมื่าะสมื่ อย่างไรัก็ติามื่ หาก

ในอนาคติม่ื่ผูู้้ปรัะกอบการัท่ี่�ปรัะสงค์จะปรัะกอบกิจการัเก่�ยวั

เน่�องเป็นการัเฉพาะอ่�นเพิ�มื่มื่ากข้�น เช่ัน กิจการัโรังซ่ึ่อมื่บำารุัง 

หร่ัอกิจการัสถาน่ แลัะม่ื่ควัามื่พร้ัอมื่ท่ี่�จะดำาเนินการัได้แล้ัวั ที่าง

คณะวิัจัยเห็นว่ัา อาจม่ื่ควัามื่จำาเป็นท่ี่�จะต้ิองกำาหนดให้ม่ื่ (4) ใบ

อนุญาติปรัะกอบกิจการัเก่�ยวัเน่�องอ่�น เพิ�มื่เติิมื่ได้ในอนาคติ 

โดยควัรัให้เป็นอำานาจของคณะกรัรัมื่การันโยบายการัขนส่ง

ที่างรัางท่ี่�จะกำาหนดเพิ�มื่เติิมื่ติามื่ควัามื่เหมื่าะสมื่ 

ทัี่�งน่� คุณสมื่บัติิที่่�พ้งม่ื่ของผูู้้ท่ี่�จะเข้าสู่ติลัาดการั

ขนส่งที่างรัาง ค่อ

(1) มื่่เงินทีุ่นเพ่ยงพอแก่การัปรัะกอบกิจการั

(2) มื่่ควัามื่สามื่ารัถในการัปรัะกอบกิจการั

(3) มื่่ชั่�อเส่ยงที่่�ด่

(4) มื่่ปรัะกันครัอบคลัุมื่ควัามื่รัับผู้ิดที่างแพ่ง

นอกจากน่� ในกรัณ่ท่ี่�ภาครััฐม่ื่นโยบายเปิด Open 

Access ในเส้นที่างใด ก็ม่ื่ขั�นติอนในการัเข้าสู่ติลัาดของผูู้้

ปรัะกอบการัเดนิรัถขนสง่ที่างรัาง คอ่ จะติอ้งม่ื่การัที่ำาสญัญา

ขอใชัร้ัางแลัะโครังสร้ัางพ่�นฐานอ่�นที่่�ใช้ัในการัปรัะกอบกจิการั

ขนส่งที่างรัางร่ัวัมื่กันกับผูู้้ปรัะกอบกิจการัรัางเพ่�อการัขนส่ง 

ดังนั�น จ้งติ้องกำาหนดหลัักเกณฑ์์เรั่�องน่�ไว้ัโดยเฉพาะในพรัะ

รัาชับัญญัติิการัขนส่งที่างรัาง พ.ศ. .... โดยกำาหนดให้เป็น

หนา้ที่่�ของผูู้ป้รัะกอบกจิการัรัางเพ่�อการัขนสง่จะติอ้งยนิยอมื่

ให้ผูู้้ปรัะกอบการัเดินรัถขนส่งที่างรัางรัายอ่�นสามื่ารัถเข้าใชั้

รัางแลัะโครังสร้ัางพ่�นฐานอ่�นได้โดยไมื่่เล่ัอกปฏิิบัติิ อย่างไรั

ก็ติามื่ จะกำาหนดเหติุยกเวั้นให้ผูู้้ปรัะกอบกิจการัรัางเพ่�อการั

ขนส่งสามื่ารัถปฏิิเสธการัให้เข้าใชั้รัางแลัะที่รััพย์สินอ่�นได้ใน

บางกรัณ่ เชั่น กรัณ่ควัามื่จุของโครังสรั้างพ่�นฐานไมื่่เพ่ยงพอ 

หรั่อเมื่่�อมื่่ปัญหาที่างเที่คนิคบางปรัะการั

การกำากับด่แลคุุณภาพและประสู่ิทธิิภาพการให้้บริการ

1. มื่าติรัฐานด้านปรัะสิที่ธิภาพการัปรัะกอบกิจการั

หลัักการัท่ี่�ใช้ัร่ัวัมื่กันในการัช่ั�วััดปรัะสิที่ธิภาพในการั

ปรัะกอบกิจการั (Performance) ของทุี่กปรัะเที่ศท่ี่�ได้ศ้กษาจะ
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พิจารัณาจากปัจจัย 2 ปรัะการั ได้แก่ (1) ควัามื่ติรังต่ิอเวัลัา 

(Punctuality) โดยวััดปรัะสิที่ธิภาพจากควัามื่ติรังต่ิอเวัลัา

ของการัให้บริัการัของผูู้้ปรัะกอบการั ซ้ึ่�งหากม่ื่ควัามื่ล่ัาช้ัา

เกินกว่ัาหลัักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดไว้ั ถ่อว่ัาผูู้้ปรัะกอบการัรัายดัง

กล่ัาวัปรัะกอบกิจการัได้อย่างไม่ื่ม่ื่ปรัะสิที่ธิภาพ อย่างไรัก็ติามื่

 ในการัพิจารัณา “ควัามื่ลั่าชั้า” จะมื่่ควัามื่แติกติ่างกันไปติามื่

ปรัะเภที่แลัะรัปูแบบของการัใหบ้รักิารัของแติล่ัะปรัะเที่ศ แลัะ

(2) ควัามื่น่าเชั่�อถ่อ (Reliability) ซึ่้�งจะพิจารัณาจากปัจจัยที่่�

แติกติ่างกัน เชั่น สหรัาชัอาณาจักรัจะวััดจากรั้อยลัะของการั

ให้บรัิการัท่ี่�ถูกยกเลัิก หร่ัอในสิงคโปรั์จะวััดจากจำานวันเหติุ

หยุดชัะงักที่่�เกิดข้�น

สำาหรัับการักำาหนดดัชัน่ชั่�วััดการัปรัะกอบกิจการั

ด้านปรัะสิที่ธิภาพของปรัะเที่ศไที่ย ในปัจจุบันพบวั่า ผูู้้

ปรัะกอบการัแติล่ัะรัายจะม่ื่การักำาหนดดชััน่ชั่�วััดปรัะสทิี่ธภิาพ

ของตินเองเป็นการัภายใน หร่ัอในบางกรัณ่อาจถูกกำาหนด

โดยผูู้ก้ำากับดแูลัสญัญาสมัื่ปที่าน โดยใช้ัการัวัดัปรัะสิที่ธภิาพ

จากควัามื่ติรังติ่อเวัลัา โดยใชั้เกณฑ์์ลั่าชั้าไมื่่เกินกวั่า 5 นาที่่

จากติารัางเวัลัาการัเดนิรัถเป็นหลััก โดยคณะวัจิยัม่ื่ขอ้สงัเกติ

ในการักำาหนดดัชัน่ชั่�วััดการัปรัะกอบกิจการั ดังติ่อไปน่�

• การักำาหนดนิยามื่ดัชัน่ชั่�วััดให้ชััดเจน ค่อ การั

กำาหนดนิยามื่ควัามื่ติรังติ่อเวัลัา หรั่อควัามื่ล่ัาช้ัาติามื่ติารัาง

เวัลัาเดินรัถที่่�กำาหนดไวั้ หรั่อจากควัามื่ถ่�ในการัเดินรัถ

• การัปรัับใช้ัปรัะเภที่ดัชัน่ชั่�วััดให้เหมื่าะสมื่กับ

ลัักษณะการัใหบ้รักิารั เน่�องจากลัักษณะการัใหบ้รักิารัเดนิรัถ

ที่่�แติกติา่งกัน ยอ่มื่ม่ื่ผู้ลัต่ิอปรัะสทิี่ธิภาพการัใหบ้รักิารัไดห้าก

ใชั้ดัชัน่ชั่�วััดเด่ยวักัน ดังนั�น คณะวัิจัยจ้งได้พิจารัณาแลัะสรัุป

ปัจจัยที่่�มื่่ผู้ลัติ่อปรัะสิที่ธิภาพการัให้บรัิการัดังน่�

– ปรัะเภที่การัขนสง่ ไดแ้ก ่การัขนสง่ผูู้โ้ดยสารักบั

การัขนส่งสินค้า

– รัะยะที่างในการัขนสง่ ไดแ้ก ่การัขนสง่รัะยะสั�น

กับการัขนส่งที่างไกลั

– ช่ัวังเวัลัาในการัให้บรัิการั ได้แก่ ชั่วังเวัลัาเรั่ง

ด่วันกับชั่วังเวัลัาปกติิ

• การัปรัับปรุังเปล่ั�ยนแปลังดัชัน่ชั่�วััด ควัรักำาหนด 

ให้ม่ื่การัที่บที่วันแลัะปรัับปรัุงดัชัน่ชั่�วััดภายในรัะยะเวัลัา

ที่่�เหมื่าะสมื่ เพ่�อยกรัะดับมื่าติรัฐานการัให้บรัิการัแลัะเกิด

ปรัะโยชัน์แก่ผูู้้ใชั้บรัิการั 

•  การักำาหนดมื่าติรัการับังคับในการัปรัับผูู้้

ปรัะกอบการัท่ี่�ฝั�าฝัืนไมื่่ปฏิิบัติิติามื่ รัวัมื่ถ้งกำาหนดให้ 

การัฝั�าฝืันดังกล่ัาวัอาจนำาไปสู่การัเพิกถอนใบอนุญาติ หร่ัอ

การัย้ดเงินปรัะกัน

ดังนั�น กรัมื่การัขนส่งที่างรัางจ้งควัรัม่ื่บที่บาที่เป็น

ผูู้้กำาหนดหลัักเกณฑ์์การักำาหนดดัชัน่ช่ั�วััดปรัะสิที่ธิภาพการั

ปรัะกอบกิจการัที่่�เป็นมื่าติรัฐานเด่ยวักัน ค่อ

• การักำาหนดดัชัน่ชั่�วััดปรัะสิที่ธิภาพการัปรัะกอบ

กิจการัที่่�เป็นมื่าติรัฐานกลัาง กรัมื่การัขนส่งที่างรัางเป็นผูู้้

กำาหนดดัชัน่ชั่�วััดปรัะสิที่ธิภาพการัปรัะกอบกิจการัท่ี่�เป็น

มื่าติรัฐานกลัาง โดยจะติ้องคำาน้งถ้ง

– ควัามื่แติกต่ิางในด้านรูัปแบบการัให้บริัการั แลัะ

รัะยะที่างในการัให้บรัิการัให้เหมื่าะสมื่

– ดัชันช่ั่�วัดัด้านปรัะสทิี่ธภิาพการัปรัะกอบกจิการั 

วััดจากควัามื่ติรังติ่อเวัลัา แลัะควัามื่น่าเชั่�อถ่อ

– ควัรัใหผูู้้ป้รัะกอบกจิการัขนสง่ที่างรัางไดเ้ขา้มื่า

ม่ื่สว่ันรัว่ัมื่ในการักำาหนดดชัันช่ั่�วัดัปรัะสทิี่ธภิาพ

การัปรัะกอบกิจการั

– การักำาหนดดัชัน่ชั่�วััดการัปรัะกอบกิจการัควัรั

สามื่ารัถม่ื่การัปรัับปรังุหร่ัอเปลั่�ยนแปลังไดง้า่ย

• ดัชัน่ชั่�วััดปรัะสิที่ธิภาพการัปรัะกอบกิจการั

– กรัมื่การัขนส่งที่างรัางควัรัม่ื่อำานาจในการั

ติรัวัจสอบการัปรัะกอบกิจการัวั่าเป็นไปโดยม่ื่

ปรัะสิที่ธิภาพหรั่อไมื่่

– หากไมื่่ม่ื่ปรัะสิที่ธิภาพ กรัมื่การัขนส่งที่างรัาง

ติ้องม่ื่อำานาจในการัออกคำาสั�งให้ผูู้้ปรัะกอบ

กิจการัขนส่งที่างรัางติ้องดำาเนินการัแก้ไข

– หากยังไมื่่สามื่ารัถแก้ไขได้อ่ก กรัมื่การัขนส่ง

ที่างรัางควัรัม่ื่อำานาจในการัออกคำาสั�งลังโที่ษ

ปรัับ

2. การัติรัวัจสอบควัามื่ปลัอดภัยแลัะการัติรัวัจสอบการั

ปรัะกอบกิจการั

การัติรัวัจสอบด้านมื่าติรัฐานควัามื่ปลัอดภัย แลัะ
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การับำารัุงรัักษาหลัังจากที่่�ผูู้้ปรัะกอบการัได้รัับใบอนุญาติ

ปรัะกอบกิจการัขนส่งที่างรัางแลั้วั กรัมื่การัขนส่งที่างรัางจะ

เขา้มื่าม่ื่บที่บาที่ในการักำากบัดแูลัผู้า่น “ผูู้ต้ิรัวัจการัขนสง่ที่าง

รัาง” โดยอาจนำาแนวัที่างการัติรัวัจสอบติามื่แผู้นการัติรัวัจ

สอบของปรัะเที่ศญ่�ปุ�นมื่าเป็นติ้นแบบได้ ซึ่้�งปรัะกอบด้วัย

• การัติรัวัจสอบโครังสรั้างพ่�นฐาน/อุปกรัณ์ใน

รัะบบรัางแต่ิลัะปรัะเภที่ ที่ั�งโครังสรั้างพ่�นฐาน อุปกรัณ์

อเิล็ักที่รัอนกิส ์แลัะอปุกรัณ์เพ่�อควัามื่ปลัอดภยัติา่งๆ ในรัะยะ

เวัลัา 1-2 ปี

• การัติรัวัจสอบติัวัรัถไฟ ที่ั�งรัถไฟธรัรัมื่ดาแลัะ 

รัถไฟควัามื่เรั็วัสูง ที่ั�งการัติรัวัจสอบสภาพแลัะรัะบบการั

ที่ำางานทุี่ก 3 เด่อน การัติรัวัจสอบอุปกรัณ์ที่่�สำาคัญ ทีุ่ก 6 

เด่อน ถ้ง 4 ปี แลัะการัติรัวัจสอบที่ั�วัไป ทีุ่ก 5-8 ปี แติกติ่าง

กันไปติามื่ปรัะเภที่รัถไฟ

ในส่วันของการัติรัวัจสอบการัปรัะกอบกิจการัเป็น

อำานาจในการัติรัวัจสอบของกรัมื่การัขนส่งที่างรัาง โดย

ดำาเนินการัผู่้านผูู้้ติรัวัจการัขนส่งที่างรัางเช่ันเด่ยวักัน ซ้ึ่�ง

ปรัะกอบด้วัย

• การัติรัวัจสอบรัายงานบัญชั่แสดงฐานะที่างการั

เงินแลัะงบการัเงิน 

• การัติรัวัจสอบ Business Plan แลัะ Financial  

Plan 

• การัติรัวัจสอบการัปรัะกอบกิจการั ค่อ การัให้

บรัิการั การัปฏิิบัติิติามื่เง่�อนไขติามื่ปรัะเภที่ใบอนุญาติ รัวัมื่

ถ้งการัปฏิิบัติิของผูู้้ปรัะกอบการัติ่อพนักงานเจ้าหน้าที่่�ของ

ติน ซึ่้�งผูู้้ติรัวัจการัขนส่งที่างรัางมื่่อำานาจเข้าไปภายในสถาน

ที่่�ปรัะกอบกิจการัได้

• การัติรัวัจสอบการัให้บรัิการั ค่อ การัปฏิิบัติิให้

เปน็ติามื่ท่ี่�กฎหมื่ายกำาหนด ที่ั�งการัใหบ้รักิารัติรังติามื่กำาหนด

เวัลัา หร่ัอเปน็ไปติามื่ดชัันช่่ั�วััดผู้ลัการัปรัะกอบการั รัวัมื่ถง้ขอ้

กำาหนดเก่�ยวักับอัติรัาค่าโดยสารัต้ิองถูกต้ิองสอดคล้ัองกับค่า

โดยสารัที่่�ผูู้้ปรัะกอบการัได้ย่�นติ่อกรัมื่การัขนส่งที่างรัาง 

3. การัสอบสวันอุบัติิเหติุที่างรัาง

กรัมื่การัขนสง่ที่างรัางควัรัม่ื่อำานาจในการัดำาเนนิการั

สอบสวันหาจุดบกพร่ัองท่ี่�เกิดข้�น แต่ิไม่ื่จำาเป็นติอ้งดำาเนนิการั

สอบสวันเอง เพ่�อนำาไปเปน็กรัณ่ศ้กษาแลัะกำาหนดมื่าติรัการั

ในการัป้องกนัติอ่ไป โดยอาจกำาหนดให้ม่ื่การัจัดติั�งหน่วัยงาน

หรัอ่คณะกรัรัมื่การั หร่ัอกำาหนดใหเ้ปน็อำานาจของผูู้ต้ิรัวัจการั

ขนส่งที่างรัาง เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�ในการัสอบสวันอุบัติิเหติุที่าง

รัางเป็นการัเฉพาะ อย่างไรัก็ติามื่ คณะกรัรัมื่การัสอบสวัน

อุบัติิเหติุดังกลั่าวัจะติ้องม่ื่ควัามื่เป็นอิสรัะในการัพิจารัณา

ภายใติ้หลัักเกณฑ์์ท่ี่�แน่ชััดแลัะสามื่ารัถติรัวัจสอบรัูปแบบ

การัดำาเนินงานได้ แลัะกรัมื่การัขนส่งที่างรัางเป็นผูู้้กำาหนด

หลัักเกณฑ์์แลัะวัิธ่การัในการัดำาเนินการัสอบสวัน ซึ่้�งอาจนำา

แนวัที่างการัพิจารัณาของ National Investigation Bodies 

ของสหภาพยุโรัปมื่าใชั้ เน่�องจากมื่่ควัามื่ชััดเจนรัวัมื่ถ้งมื่่รัาย

ลัะเอ่ยดการัติรัวัจสอบที่่�เหมื่าะสมื่

การัรัายงานข้อมืู่ลัด้านควัามื่ปลัอดภัยติ่อกรัมื่การั

ขนส่งที่างรัางแลัะคณะกรัรัมื่การัดังกลั่าวั ม่ื่ข้อมืู่ลั 2 ส่วัน 

ได้แก่ (1) การัรัายงานจากติัวัผูู้้ปรัะกอบการัเองที่่�จะถูกสรัุป

รั่วัมื่กับรัายงานปรัะจำาปี แลัะ (2) การัรัายงานของผูู้้ติรัวัจ

การัขนส่งที่างรัาง ซ้ึ่�งไม่ื่ใช่ัรัายงานการัสอบสวันอุบัติิเหตุิ

เป็นเพ่ยงรัายงานการัเกิดอุบัติิเหติุแลัะควัามื่ปลัอดภัย

เที่า่นั�น หลัังจากนั�นใหเ้ปน็หนา้ท่ี่�ของคณะกรัรัมื่การัสอบสวัน

อุบัติิเหติุที่างรัางเป็นผูู้้จัดที่ำารัายงานการัสอบสวันอุบัติิเหติุ

แลัะจัดที่ำาข้อเสนอแนะด้านควัามื่ปลัอดภัย เพ่�อถ่อเป็นบที่

เรั่ยนในการัปรัับปรัุงให้กับผูู้้เก่�ยวัข้องกับอุบัติิเหติุที่่�เกิดข้�น

การกำากับด่แลผู้่้ประจำำาห้นุ้าท่�

การักำากับ ดูแลั ผูู้้ปรัะจำาหน้ าที่่� ใน กิจการัการั

ขนส่งที่างรัางของปรัะเที่ศไที่ย กรัมื่การัขนส่งที่างรัาง 

ที่ำาหน้าที่่�เป็นผูู้้ออกใบอนุญาติผูู้้ปรัะจำาหน้าที่่�โดยพิจารัณา

เฉพาะคุณสมื่บัติิเบ่�องต้ิน ส่วันผูู้้ขอรัับใบอนุญาติจะต้ิอง

ผู้่านการัฝัึกอบรัมื่จากสถาบันฝัึกอบรัมื่ที่่�กรัมื่การัขนส่งที่าง

รัางให้การัรัับรัอง จ้งจะม่ื่สิที่ธิขอรัับใบอนุญาติได้ติำาแหน่ง

ผูู้้ปรัะจำาหน้าท่ี่� โดยติำาแหน่งที่่�ควัรักำาหนดให้ม่ื่การัขอใบ

อนุญาติ ค่อ “พนักงานขับรัถ” ซ้ึ่�งม่ื่หน้าที่่�ในการัควับคุมื่รัถ

แลัะอยู่ภายในรัถไฟ 

การักำาหนดคุณสมื่บัติิของผูู้้ปรัะจำาหน้าท่ี่� กรัมื่การั

ขนส่งที่างรัางจะเป็นผูู้้กำาหนดแลัะติรัวัจสอบคุณสมื่บัติิขั�นพ่�น
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ฐานท่ี่�จำาเป็นต่ิอการัปฏิิบัติิหน้าท่ี่�เป็นผูู้้ปรัะจำาหน้าท่ี่�เท่ี่านั�น

ได้แก่ (1) อายุ (2) การัศ้กษา (3) สมื่รัรัถภาพร่ัางกาย (4) 

สภาพจิติใจ แลัะ (5) ควัามื่รู้ัควัามื่สามื่ารัถทัี่�วัไป ทัี่�งน่� ในส่วัน

ของควัามื่รู้ัควัามื่สามื่ารัถเฉพาะที่างวิัชัาช่ัพในการัปฏิิบัติิ

หน้าท่ี่�นั�น ควัรัให้ผูู้้ปรัะกอบการัเป็นผูู้้ดำาเนินการัติรัวัจสอบเอง 

นอกจากน่� กรัมื่การัขนส่งที่างรัางจะม่ื่บที่บาที่

เป็นผูู้้ให้การัรัับรัองแก่กรัะบวันการัฝึักอบรัมื่/ที่ดสอบ 

ผูู้้ปรัะจำาหน้าที่่�ของผูู้้ปรัะกอบการั โดยกำาหนดให้ผูู้้ปรัะกอบ

การัที่่�ม่ื่ควัามื่สามื่ารัถดำาเนินการัฝัึกอบรัมื่/ที่ดสอบผูู้้ปรัะจำา

หน้าที่่�ได้ด้วัยตินเอง มื่าดำาเนินการัขอใบรัับรัองสถาบันฝัึก

อบรัมื่จากกรัมื่การัขนส่งที่างรัาง โดยกรัมื่การัขนส่งที่างรัาง

จะกำาหนดเง่�อนไขแลัะคุณสมื่บัติิของสถาบันฝึักอบรัมื่/ที่ดสอบ

แลัะกำาหนดให้ม่ื่การัย่�นหลัักสูติรัการัฝึักอบรัมื่/ที่ดสอบเพ่�อ

ให้การัรัับรัองหลัักสูติรั รัวัมื่ถ้งการัรัับรัองด้านบุคลัากรั ซ้ึ่�ง

เป็นผูู้้ดำาเนินการัฝึักอบรัมื่/ที่ดสอบว่ัาม่ื่คุณสมื่บัติิเหมื่าะสมื่

ติามื่ท่ี่�กำาหนดไว้ัหร่ัอไม่ื่ ทัี่�งน่� ผูู้้ย่�นคำาขอจะต้ิองดำาเนินการัย่�น

ขอรัับรัองใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ขอรัับรัองสถาบันฝึักอบรัมื่ (2) 

ขอรัับรัองหลัักสูติรัการัฝึักอบรัมื่ แลัะ (3) ขอรัับรัองบุคลัากรั

ในการัฝึักอบรัมื่ โดยแนวัที่างในการักำาหนดมื่าติรัการักำากับ

ดูแลัสถาบันฝึักอบรัมื่ผูู้้ปรัะจำาหน้าท่ี่�ในกิจการัขนส่งที่างรัาง

ของกรัมื่การัขนส่งที่างรัางอาจนำาแนวัที่างของสำานักงานการั

บินพลัเร่ัอนแห่งปรัะเที่ศไที่ย (กพที่.) มื่าใช้ัได้โดยอนุโลัมื่

แนวัที่างสำาหรัับช่ัวังเปล่ั�ยนผู่้านการักำากับดูแลัผูู้้

ปรัะจำาหน้าท่ี่�เบ่�องต้ินม่ื่ 2 แนวัที่าง ดังน่�

1. กำาหนดให้ผูู้้ดำารังติำาแหน่งเป็นผูู้้ปรัะจำาหน้าท่ี่�

ติามื่รั่าง พ.รั.บ. การัขนส่งที่างรัาง พ.ศ. ....1 ม่ื่สิที่ธิได้รัับ

ใบอนุญาติเป็นผูู้้ปรัะจำาหน้าท่ี่�ได้โดยที่ันที่่ แลัะอาจกำาหนด

เง่�อนไขเพิ�มื่เติิมื่ในส่วันของปรัะสบการัณ์ที่ำางานให้ในรัะยะ

เวัลัาที่่�เหมื่าะสมื่

2. กำาหนดให้ผูู้้ดำารังติำาแหน่งเป็นผูู้้ปรัะจำาหน้าท่ี่�

ติามื่ร่ัาง พ.รั.บ. การัขนส่งที่างรัาง พ.ศ. .... ทีุ่กรัายติ้อง

ดำาเนินการัขอรัับใบอนุญาติเป็นผูู้้ปรัะจำาหน้าท่ี่�  แติ่จะ

ติ้องม่ื่บที่เฉพาะกาลักำาหนดเง่�อนเวัลัาในการัม่ื่ผู้ลับังคับ

ของกฎหมื่ายในเรั่�องผูู้้ปรัะจำาหน้าท่ี่�โดยขยายเวัลัาออก

ไปติามื่ควัามื่เหมื่าะสมื่ ซ้ึ่�งในช่ัวังรัะยะเวัลัาดังกล่ัาวั 

ผูู้้ปรัะจำาหน้าท่ี่�รัายเดิมื่ซึ่้�งปฏิิบัติิหน้าท่ี่�อยู่ยังคงสามื่ารัถ

ปฏิิบัติิหน้าที่่�ติ่อไปได้

การคุุ้มคุรองผู้่้ใช้้บริการ

ปัจจุบันในปรัะเที่ศไที่ยม่ื่หน่วัยงานท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�คุ้มื่ครัอง

ผูู้้ใช้ับริัการั ซ้ึ่�งดูแลัเก่�ยวักับสิที่ธิของผูู้้บริัโภค ได้แก่ สำานักงาน

คณะกรัรัมื่การัคุ้มื่ครัองผูู้้บริัโภค อย่างไรัก็ติามื่ ยังไม่ื่ม่ื่คณะ

กรัรัมื่การัเฉพาะด้านในการัดูแลัเก่�ยวักับการัให้บริัการัด้านการั

ขนสง่ ไมื่ว่ัา่จะเป็นที่างรัาง ที่างถนน ที่างเร่ัอ หร่ัอที่างอากาศ

ซึ่้�งล้ัวันเป็นสิ�งที่่�ผูู้้บริัโภคจำาเป็นติ้องใช้ังานที่างใดที่างหน้�ง

อย่างหลั่กเลั่�ยงไมื่่ได้ ดังนั�น ในอนาคติควัรัม่ื่การัรัะบุไวั้ใน

กฎหมื่ายลัำาดับรัองเพ่�อกำาหนดมื่าติรัฐานด้านการัคุ้มื่ครัองผูู้้

ใชั้บรัิการัที่างรัาง ในลัักษณะเด่ยวักับการัคุ้มื่ครัองสิที่ธิของ

ผูู้้โดยสารัติามื่กฎหมื่ายว่ัาด้วัยการัเดินอากาศ โดยกรัมื่การั

ขนส่งที่างรัางอาจกำาหนดในลัักษณะของมื่าติรัฐานขั�นติำ�าไวั้

ในกฎหมื่ายลัำาดับรัอง 

มื่าติรัการัในการัคุ้มื่ครัองผูู้้ใชั้บรัิการัควัรัปรัะกอบ

ด้วัยหลัักเกณฑ์์สำาคัญ ดังน่�

• การักำาหนดสิที่ธพิ่�นฐานของผูู้้ใชับ้ริัการัขนส่งที่าง

รัาง ปรัะกอบด้วัย

– สิที่ธิในการัได้รัับข้อมูื่ลัที่่�ครับถ้วัน ถูกต้ิอง 

สมื่บูรัณ์

– สิที่ธิในการัเลั่อกซึ่่�อติั�วั

– สิที่ธิในการัได้รัับควัามื่ช่ัวัยเหล่ัอแลัะการัชัดเชัย

กรัณ่บรัิการัลั่าชั้า ยกเลัิกบรัิการั หร่ัอเกิด

อุบัติิเหติุ

– สิที่ธิในการัได้รัับการัดูแลัพิเศษโดยไมื่่เส่ยค่าใชั้

จ่ายเพิ�มื่เติิมื่สำาหรัับกลัุ่มื่บุคคลัพิเศษ

– สทิี่ธท่ิี่�จะไดรั้ับบรักิารัที่่�ม่ื่คณุภาพ แลัะสทิี่ธใินการั

รั้องเรั่ยน

• มื่าติรัฐานขั�นติำ�าเก่�ยวักับอัติรัาการัชัดเชัย กรัณ่

เกดิควัามื่ล่ัาช้ัาหร่ัอการัยกเลิักการัเดินรัถ แลัะควัามื่เสย่หาย

หรั่อการัสูญหายของสัมื่ภารัะ ที่ั�งน่� ผูู้้ให้บรัิการัเดินรัถจะติ้อง
1 ร่่างพร่ะร่าชบััญญัติุฉบัับัท่ี่�ศึึกษาและเสนอกร่มการ่ขนส่งที่างร่างโดย

สถึาบัันวิิจััยเพ่�อการ่พัฒนาปร่ะเที่ศึไที่ย เม่�อปี 2563
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กำาหนดอตัิรัาการัชัดเชัยไวัใ้นเง่�อนไขบรักิารัขนสง่ (Condition 

of Carriage) ซ้ึ่�งจะติอ้งสอดคล้ัองกับมื่าติรัฐานการัชัดเชัยขั�น

ติำ�าที่่�กำาหนดโดยกรัมื่การัขนส่งที่างรัาง 

• การักำาหนดให้ม่ื่รัะบบรัับเรั่�องรั้องเร่ัยน ควัรั 

กำาหนดเป็นเง่�อนไขในใบอนุญาติปรัะกอบกิจการั 

• การัอำานวัยควัามื่สะดวักแก่กลุ่ัมื่บุคคลัพิเศษ  

โดยไมื่่มื่่ค่าใชั้จ่ายเพิ�มื่เติิมื่

• การัให้ข้อมืู่ลัแก่ผูู้้ใช้ับรัิการัที่ั�งก่อน รัะหวั่าง 

แลัะหลัังการัเดินที่าง โดยกำาหนดเป็นเง่�อนไขในใบอนุญาติ

ปรัะกอบกิจการั

นอกจากน่� ยังควัรักำาหนดให้ผูู้้ปรัะกอบการัแต่ิลัะ

รัายกำาหนดเร่ั�องการัชัดเชัยให้แก่ผูู้้โดยสารัไว้ัในเง่�อนไขการั

บรักิารัขนสง่ให้ชัดัเจน แลัะกำาหนดไวัใ้นเง่�อนไขในใบอนญุาติ

ปรัะกอบกิจการัให้ม่ื่การัให้ข้อมูื่ลัแก่ผูู้้โดยสารัอย่างเพ่ยงพอ

ในเร่ั�องการัชัดเชัยผูู้้โดยสารั อ่กที่ั�งควัรักำาหนดรัายลัะเอ่ยด

ของการัวัางหลัักที่รัพัยเ์พ่�อปรัะกนัควัามื่เสย่หายสำาหรัับการั

ชัดใชัค้า่เสย่หายท่ี่�เป็นค่าใชัจ้า่ยเบ่�องติน้เพ่�อปรัะกนัควัามื่เสย่

หายอนัเกดิแกช่ัว่ัติิหรัอ่รัา่งกายของบคุคลัภายนอก ซึ่้�งผูู้ไ้ดรั้ับ

ใบอนญุาติปรัะกอบการัขนส่งจะต้ิองรัับผู้ดิชัอบเน่�องจากการั

ขนส่ง อาที่ ิผูู้้ไดร้ับัใบอนุญาติเดนิรัถติ้องวัางหลัักที่รัพัย์ เปน็

เงินสด พันธบัติรัรััฐบาลั หรั่อกรัมื่ธรัรัมื่์ปรัะกันภัย เป็นติ้น

การัคุ้มื่ครัองการัขนส่งสินค้าควัรัม่ื่กฎหมื่ายรัะดับพรัะ

รัาชับัญญัติิออกมื่าโดยเฉพาะสำาหรัับการัขนส่งสินค้าที่างรัาง

ซึ่้�งติ้องสอดคลั้องกับแนวัที่างปฏิิบัติิสากลัแลัะข้อติกลังที่่�

ปรัะเที่ศไที่ยที่ำาไวั้กับติ่างปรัะเที่ศ เน่�องจากการัขนส่งสินค้า

ที่างรัางเป็นเร่ั�องท่ี่�ม่ื่รัายลัะเอ่ยดเก่�ยวัข้องกับกฎหมื่ายแพ่ง

แลัะพาณิชัย์ รัวัมื่ถ้งการัค้ารัะหว่ัางปรัะเที่ศ จ้งอยู่นอก

ขอบเขติของรั่างพรัะรัาชับัญญัติิการัขนส่งที่างรัาง พ.ศ. .... 

โดยควัรัมื่่สารัะสำาคัญ ดังน่�

• ใบติรัาส่งสินค้า กำาหนดให้ผูู้้ส่งสินค้าติ้องกรัอก

ข้อมืู่ลัเก่�ยวักับรัายลัะเอ่ยดของสินค้าติามื่ควัามื่เป็นจรัิง

• ควัามื่รับัผู้ดิชัอบพ่�นฐานสำาหรับัผูู้ไ้ดรั้ับใบอนญุาติ

ขนส่งสินค้าที่างรัาง

• ข้อยกเว้ันควัามื่รัับผิู้ดสำาหรัับผูู้้ได้รัับใบอนุญาติ

ขนส่งสินค้าที่างรัาง

• การัจำากัดควัามื่รัับผิู้ดหร่ัอการักำาหนดอัติรัาการั

ชัดใชั้ค่าเส่ยหายขั�นติำ�า กรัณ่เกิดการัสูญหาย เส่ยหาย หรั่อ

ลั่าช้ัาในการัขนส่ง หร่ัอกำาหนดให้ชัดเชัยติามื่อัติรัาที่่�ได้ที่ำา

เป็นสัญญากันไวั้รัะหวั่างผูู้้ขนส่งแลัะผูู้้ฝัากส่ง

• อายุควัามื่ในการัเรั่ยกรั้องค่าชัดเชัย

มาตรการบังคุับใช้้กฎห้มาย

การับังคับใชั้กฎหมื่ายวั่าด้วัยการัขนส่งที่างรัาง

ถ่อเป็นภารักิจหลัักของกรัมื่การัขนส่งที่างรัางในฐานะ 

ผูู้้กำากับดูแลักิจการัขนส่งที่างรัางของปรัะเที่ศไที่ย โดยกรัมื่

การัขนสง่ที่างรัางจะม่ื่ผูู้ต้ิรัวัจการัขนส่งที่างรัางเป็นเจา้หนา้ที่่�

ซึ่้�งม่ื่อำานาจในการัติรัวัจสอบการัปฏิิบัติิด้านควัามื่ปลัอดภัย

แลัะด้านการัปรัะกอบกิจการัติามื่กฎหมื่าย รัวัมื่ถ้งม่ื่อำานาจ

ในการัออกคำาสั�งให้ผูู้้ปรัะกอบการัดำาเนินการัใดๆ ให้ถูกติ้อง 

การัเข้าไปในสถานที่่�ท่ี่�ปรัะกอบกิจการั ติรัวัจสอบขบวันรัถ 

ติรัวัจสอบผูู้้ปรัะจำาหน้าที่่� ติรัวัจสอบเอกสารั ติรัวัจค้นบุคคลั 

สัมื่ภารัะหรั่อสิ�งของ ย้ดหรั่ออายัดสิ�งของ เอกสารัหรั่อพยาน

หลัักฐาน แลัะรัายงานติ่ออธิบด่เพ่�อให้ผูู้้ปรัะกอบกิจการั

ดำาเนนิการัแก้ไขเหตุิที่่�ขดัข้องนั�น ยกเว้ันแต่ิอำานาจในการัเข้า

จับกุมื่ ที่ั�งน่� ผูู้้ติรัวัจการัขนส่งที่างรัางในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่่�

ของรััฐซึ่้�งม่ื่อำานาจที่างปกครัองในการับังคับใชั้กฎหมื่ายจะ

ติ้องปฏิิบัติิติามื่ แลัะเป็นอำานาจของอธิบด่กรัมื่การัขนส่ง

ที่างรัางเป็นผูู้้ม่ื่อำานาจแต่ิงตัิ�งผูู้้ติรัวัจการัขนส่งที่างรัาง โดย

ในการัดำาเนินการัของผูู้้ติรัวัจการัขนส่งที่างรัางจะติ้องคำาน้ง

ถ้งหลัักการัที่่�สำาคัญ ได้แก่ หลัักควัามื่สมื่เหติุสมื่ผู้ลัแลัะหลััก

การับังคับที่างปกครัองเที่่าที่่�จำาเป็น แลัะหลัักควัามื่แน่นอน

แลัะชััดเจน 

ในการัดำาเนินมื่าติรัการับังคับที่างปกครัองสามื่ารัถ

ดำาเนินการัได้หลัายกรัณ่ ได้แก่

• การัคิดค่าปรัับบังคับการั

• การัเข้าดำาเนินการัแที่นของพนักงานเจ้าหน้าท่ี่�

หร่ัอมื่อบหมื่ายให้บุคคลัอ่�นเข้าดำาเนินการัแที่น โดยอยู่ใน

บังคับของคำาสั�งที่างปกครัอง จะต้ิองชัดใช้ัค่าใช้ัจ่ายแลัะเงิน

เพิ�มื่รัายวัันให้แก่หน่วัยงานของรััฐที่่�เจ้าหน้าที่่�นั�นสังกัด

• การัพักหร่ัอเพิกถอนใบอนุญาติในกรัณ่ที่่�ผูู้้รัับใบ

อนุญาติไมื่่ปฏิิบัติิติามื่กฎหมื่ายหรั่อเง่�อนไขที่้ายใบอนุญาติ
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การที่บที่วนเร่�องค่าโดยส่ารและค่าบริการที่่�เก่�ยวข้อง
กับกิจการขนส่่งที่างราง

จากการัศ้กษารูัปแบบอัติรัาค่าโดยสารัในเขติเม่ื่อง 

สามื่ารัถสรัุปปัญหาของรัูปแบบอัติรัาค่าโดยสารัในเขติเม่ื่อง

ของปรัะเที่ศไที่ยได้ 4 ปรัะการั ค่อ 

1) ปัญหาด้านโครังสร้ัางค่าโดยสารั กล่ัาวัค่อ โครังสร้ัาง

ค่าโดยสารัในปัจจุบันไม่ื่สอดคล้ัองกับรัะยะที่าง ปัญหาดังกล่ัาวั

ส่งผู้ลัให้อัติรัาค่าโดยสารัเฉล่ั�ยต่ิอเท่ี่�ยวัค่อนข้างสูง เน่�องจากผูู้้

ใช้ับริัการัส่วันใหญ่เดินที่างในรัะยะที่างสั�นๆ 

2) ปัญหาด้านการัปรัับอัติรัาค่าโดยสารั กล่ัาวัค่อ 

กลัไกการัปรัับอัติรัาค่าโดยสารัในแต่ิลัะเส้นที่างไม่ื่สอดคล้ัองกัน

เน่�องจากรูัปแบบสัญญาของปรัะเที่ศไที่ยเป็นสัญญาร่ัวัมื่ลังทุี่น

รัะหว่ัางภาครััฐแลัะเอกชันแยกกันแต่ิลัะเส้นที่าง โดยดัชัน่ท่ี่�ใช้ั

ในการัปรัับอัติรัาค่าโดยสารัม่ื่ควัามื่แติกต่ิางกัน แลัะในบางเส้น

ที่าง เช่ัน รัถไฟฟ้าสายส่ม่ื่วัง ยังไม่ื่ม่ื่กลัไกในการัปรัับอัติรัาค่า

โดยสารั นอกจากน่�รัะยะเวัลัาในการัปรัับอัติรัาค่าโดยสารัก็ม่ื่

ควัามื่แติกต่ิางกันอ่กด้วัย

3) ปัญหาด้านการับูรัณาการัรัะบบ กล่ัาวัค่อ ใน

ปัจจุบันรัถไฟในเขติเม่ื่องของปรัะเที่ศไที่ยขาดการับูรัณาการั

รัะบบทัี่�งสองรัะดับ ค่อ ขาดการับูรัณาการัตัิ�วัโดยสารั (ตัิ�วัร่ัวัมื่) 

เน่�องจากแต่ิลัะเส้นที่างต่ิางพัฒนาบัติรัโดยสารัอัจฉริัยะเป็น

ของติน ที่ำาให้ผูู้้ใช้ับริัการัไม่ื่สามื่ารัถชัำารัะค่าโดยสารัร่ัวัมื่กันได้ 

แลัะแม้ื่จะม่ื่การับูรัณาการัค่าโดยสารับ้างในบางเส้นที่าง แต่ิยัง

คงไม่ื่เช่ั�อมื่ต่ิอเป็นรัะบบเด่ยวักันอย่างสมื่บูรัณ์ รัวัมื่ถ้งเง่�อนไข

การับูรัณาการัค่าโดยสารั เช่ัน การัแบ่งรัายได้ นอกจากนั�นค่า

แรักเข้าท่ี่�ไม่ื่สอดคล้ัองกันก็ยังคงเป็นปัญหาสำาหรัับการับูรัณา

การัค่าโดยสารัในอนาคติ

4) การัคิดค่าแรักเข้ารัะบบซึ่ำ�าซ้ึ่อน เน่�องจากรูัปแบบ

สัญญาร่ัวัมื่ลังทุี่นรัะหว่ัางรััฐแลัะเอกชันแยกกันในแต่ิลัะเส้น

ที่าง เม่ื่�อผูู้้โดยสารัเดินที่างข้ามื่รัะบบ จ้งต้ิองเส่ยค่าแรักเข้าซึ่ำ�า

อ่กครัั�ง

คณะผูู้้วัิจัยจ้งขอเสนอแนวัที่างการัแก้ไขแติ่ลัะ

ปัญหา ดังน่� 

1) ปัญหาด้านโครังสร้ัางค่าโดยสารั: เสนอให้สร้ัาง

มื่าติรัฐานการัคำานวัณค่าโดยสารัจาก Asian Development 

Bank ค่อ MRT Assessment Standardization ซ้ึ่�งจะคำานวัณ

ได้ว่ัาค่าแรักเข้าในปี พ.ศ. 2561 ควัรัจะกำาหนดท่ี่� 11.86 บาที่

แลัะอัติรัาค่าเดินที่างท่ี่� 2.14 บาที่/กมื่. โดยอาจกำาหนดเพดาน

รัาคาขั�นสูงไว้ัท่ี่� 65 บาที่ ค่อรัะยะเดินที่างปรัะมื่าณ 25 กิโลัเมื่ติรั 

2) ปัญหาด้านการัปรัับอัติรัาค่าโดยสารั: เสนอให้

ปรัับติามื่ดัชัน่รัาคาผูู้้บริัโภค แบบไม่ื่รัวัมื่อาหารัแลัะเคร่ั�องด่�มื่ 

(Consumer Price Index Non Food & Beverages: CPI NFB) 

เสนอให้ปรัับทุี่ก 2 ปี 

3) ปัญหาด้านบูรัณาการัรัะบบ: เสนอให้ใช้ัรัะบบตัิ�วัร่ัวัมื่ 

ค่อ คิดค่าแรักเข้าเพ่ยงครัั�งเด่ยวั ทัี่�งน่�ข้อเสนอต่ิางๆ จะปรัับ

ใช้ัเฉพาะสัญญาท่ี่�จะเกิดข้�นในอนาคติ แลัะจะเจรัจาสำาหรัับผูู้้

ปรัะกอบกิจการัขนส่งที่างรัางท่ี่�ถ่อสัญญาสัมื่ปที่านปัจจุบันอยู่

ส่วันรูัปแบบอัติรัาค่าโดยสารัรัะหว่ัางเม่ื่อง จะพบ

วั่าปัญหาของการัดำาเนินงานของการัรัถไฟแห่งปรัะเที่ศไที่ย

สามื่ารัถสรัุปได้เป็น 2 ปรัะเด็นค่อ 

1) การับริัหารัต้ินทุี่นท่ี่�ไม่ื่ม่ื่ปรัะสิที่ธิภาพ โดยต้ินทุี่น

ของการัรัถไฟแห่งปรัะเที่ศไที่ย (รัฟที่.) สูง แลัะม่ื่แนวัโน้มื่ท่ี่�จะ

สูงข้�นเร่ั�อยๆ ในขณะท่ี่�รัายได้รัวัมื่ถ้งปริัมื่าณผูู้้โดยสารักลัับม่ื่

แนวัโน้มื่ลัดลัง ส่งผู้ลัให้เกิดภาวัะขาดทุี่นติลัอดมื่า ซ้ึ่�งในทุี่กๆ 

ตารางที่่� 3: ข้อเส่นออัตราค่าโดยส่ารของรถไฟระหว่างเมือง

ท่ี่�มา: การ่ร่ถึไฟแห่งปร่ะเที่ศึไที่ย (2562) เสนอโดย คณะวิิจััย (2562)
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ปี รัฟที่. ต้ิองแบกรัับค่าบำาเหน็จบำานาญปีลัะไม่ื่ติำ�ากว่ัา 2 พัน

ล้ัานบาที่ หร่ัอคิดเป็นปรัะมื่าณร้ัอยลัะ 15 ของต้ินทุี่นทัี่�งหมื่ด 

2) ไม่ื่ม่ื่การัปรัับโครังสร้ัางค่าโดยสารั โดย รัฟที่. ไม่ื่

ปรัากฏิการัปรัับโครังสร้ัางค่าโดยสารัมื่าตัิ�งแต่ิปี พ.ศ. 2528 

ส่งผู้ลัให้ไม่ื่เกิดแรังจูงใจในการัปรัับปรุังการับริัการัให้น่าด้งดูด

สำาหรัับผูู้้ใช้ับริัการั ซ้ึ่�งต่ิอไปอาจปรัับโครังสร้ัางค่าโดยสารั โดย

นำาการับูรัณาการับัติรัโดยสารัจากต่ิางปรัะเที่ศมื่าปรัับใช้ัต่ิอ

ไปได้

นอกจาก รัฟที่. จำาเป็นจะต้ิองบริัหารัต้ินทุี่นอย่างม่ื่

ปรัะสิที่ธิภาพแล้ัวันั�น ที่างคณะวิัจัยเสนอว่ัา รัฟที่. ควัรัปรัับ

เพิ�มื่อัติรัาค่าโดยสารัรัายลัะเอ่ยดติามื่ติารัางท่ี่� 3 รัวัมื่ถ้งปรัับ

อัติรัาค่าโดยสารัขั�นติำ�าจาก 2 บาที่ เป็นอย่างน้อย 5 บาที่ เพ่�อ

ให้ครัอบคลุัมื่ต้ินทุี่นผัู้นแปรัขั�นติำ�าท่ี่�เกิดข้�น อ่กทัี่�งเสนอให้ม่ื่

กลัไกการัปรัับอัติรัาค่าโดยสารัเช่ันเด่ยวักับรัถไฟในเขติเม่ื่อง 

ค่อ เสนอให้ปรัับอัติรัาค่าโดยสารัทุี่ก 2 ปี แบบดัชัน่ผูู้้บริัโภคไม่ื่

รัวัมื่อาหารัแลัะเคร่ั�องด่�มื่ (CPI NFB) 

ส่วันรูัปแบบอัติรัาค่ารัะวัางของรัถไฟสินค้าแลัะการัใช้ั

ปรัะโยชัน์จากรัางนั�น ปัจจุบันม่ื่ผูู้้เดินรัถรัายเด่ยวัค่อ การัรัถไฟ

แห่งปรัะเที่ศไที่ย ซ้ึ่�งในปัจจุบันการัขนส่งสินค้าที่างรัถไฟของ 

รัฟที่. ปรัะสบกับภาวัะขาดทุี่นเช่ันเด่ยวักันกับรัถไฟผูู้้โดยสารั

โดยเฉล่ั�ยขาดทุี่นอยู่ท่ี่� 1-2 บาที่/ตัิน-กมื่. อันเน่�องมื่าจากการั

เพิ�มื่สูงข้�นของต้ินทุี่น ในขณะเด่ยวักัน ปริัมื่าณการัขนส่งสินค้า

ค่อนข้างที่รังตัิวัในช่ัวังรัะยะเวัลัา 8 ปีท่ี่�ผู่้านมื่า ดังนั�น รัฟที่. ควัรั

พิจารัณาหาแนวัที่างบริัหารัจัดการัต้ินทุี่นให้ม่ื่ปรัะสิที่ธิภาพ อ่ก

ทัี่�ง รัฟที่. ได้ปรัับอัติรัาค่ารัะวัางเม่ื่�อเด่อนกรักฎาคมื่ พ.ศ. 2562 

ที่างคณะวิัจัยจ้งไม่ื่เสนอให้ปรัับอัติรัาค่ารัะวัางเพิ�มื่

ส่วันเร่ั�องอัติรัาค่าธรัรัมื่เน่ยมื่การัขนส่งที่างรัางนั�น 

ปัจจุบันรัถไฟรัะหว่ัางเม่ื่องในปรัะเที่ศไที่ยยังไม่ื่ม่ื่การัให้

เอกชันเข้ามื่าใช้ัปรัะโยชัน์จากรัาง แต่ิหากอนาคติต่ิอไป เส้น

ที่างรัถไฟในปรัะเที่ศจะเป็นรัถไฟที่างคู่มื่ากข้�น เพรัาะฉะนั�น

ปรัะสิที่ธิภาพของรัางท่ี่�มื่ากข้�นเป็นโอกาสท่ี่�ด่ ท่ี่�จะให้เอกชัน

เข้ามื่าร่ัวัมื่ลังทุี่น โดยให้ รัฟที่. เป็นผูู้้ดูแลั ติรัวัจสอบแลัะ

ควับคุมื่ โดยคณะผูู้้วิัจัยเสนอให้เอกชันแลัะรััฐบาลัแบ่งสัดส่วัน

การัใช้ัรัางร่ัวัมื่กัน โดยอัติรัาค่าธรัรัมื่เน่ยมื่การัใช้ัรัางจะคำานวัณ

จากต้ินทุี่นโครังสร้ัางพ่�นฐานแบบผัู้นแปรั โดยจะแยกปรัะเภที่

ติามื่การัขนส่ง ค่อ (1) การัขนส่งผูู้้โดยสารั แลัะ (2) การัขนส่ง

สินค้า ซ้ึ่�งในการัขนส่งสินค้าจะแยกปรัะเภที่ของสินค้าท่ี่�ขนส่ง

ด้วัย ดังรัายลัะเอ่ยดอัติรัาค่าธรัรัมื่เน่ยมื่การัใช้ัรัางอยู่ในติารัาง

ท่ี่� 4 โดยอ้างอิงจากสินค้าท่ี่� รัฟที่. ขนส่งอยู่ปัจจุบัน ส่วันรััฐบาลั

จะอุดหนุนต้ินทุี่นในส่วันต้ินทุี่นโครังสร้ัางพ่�นฐาน

มาตรการส่่งเส่ริมการประกอบกิจการขนส่่ง 
ที่างราง แผนการดำาเนินงาน และแผนปฏิิบัติงาน
เบื�องต้น

การัศ้กษาในส่วันน่�มุ่ื่งที่บที่วันแนวันโยบายของ

ไที่ย ผู่้านงานศ้กษาในอด่ติ แผู้นพัฒนา แลัะแผู้นแม่ื่บที่ท่ี่�

เก่�ยวัข้องกับรัะบบการัขนส่งที่างรัางแลัะนโยบายการัขนส่ง

อ่�นๆ ของปรัะเที่ศ ร่ัวัมื่กับการัศ้กษาหลัักการัในการักำาหนด

นโยบายเพ่�อพัฒนาการักำากับดูแลัแลัะส่งเสริัมื่บริัการัขนส่ง

ที่างรัางของปรัะเที่ศท่ี่�พัฒนาแล้ัวั เพ่�อวิัเครัาะห์แนวัที่างใน

การัจัดที่ำาแผู้นแม่ื่บที่การักำากับดูแลัแลัะการัจัดที่ำาแผู้นพัฒนา

บริัการัขนส่งที่างรัาง ให้กับการัดำาเนินงานของกรัมื่การัขนส่ง

ที่างรัางในอนาคติ ทัี่�งน่� องค์ปรัะกอบของการัศ้กษาในส่วันน่�

ตารางที่่� 4: ข้อเส่นออัตราค่าธิรรมเน่ยมการใช้้ราง

ท่ี่�มา: คณะผู้้�วิิจััย (2562)
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ได้แก่ การัวิัเครัาะห์แนวัที่างการัจัดที่ำาแผู้นแม่ื่บที่การักำากับ

ดูแลัการัขนส่งที่างรัาง การัศ้กษาเพ่�อจัดที่ำามื่าติรัการัส่งเสริัมื่

การัปรัะกอบกิจการัขนส่งที่างรัาง แลัะการัจัดที่ำารัายงานแผู้น

พัฒนาบริัการัขนส่งที่างรัาง โดยม่ื่รัายลัะเอ่ยดดังน่�

การวิิเคุราะห์้กรอบการจัำดทำาแผู้นุแม�บทการกำากับด่แลการ

ข้นุสู่�งทางราง

จากการัที่บที่วันแผู้นงานแลัะการัศ้กษาข้างต้ิน

สามื่ารัถกำาหนดกรัอบการัจัดที่ำาแผู้นแมื่่บที่เพ่�อกำากับดูแลั

การัขนส่งที่างรัางสำาหรัับปรัะเที่ศไที่ยได้ดังน่� 

1) แผู้นแม่ื่บที่ฯ ควัรักำาหนดวััติถุปรัะสงค์เพ่�อยกรัะดับ

การัขนส่งที่างรัางให้ม่ื่มื่าติรัฐานสากลั ทัี่�งการัขนส่งในเขติเม่ื่อง

แลัะรัะหว่ัางจังหวััด โดยมุ่ื่งสร้ัางบริัการัท่ี่�คำาน้งถ้งผูู้้ใช้ับริัการั

เป็นอันดับแรัก แลัะรัับม่ื่อกับควัามื่ท้ี่าที่ายของควัามื่ต้ิองการั

เดินที่างในอนาคติได้ 

2) กรัอบเวัลัาของการัดำาเนินงานภายใต้ิแผู้นแม่ื่บที่ฯ

ปรัะมื่าณ 5 ปี โดยช่ัวัง 3 ปีแรักเป็นการัมุ่ื่งสร้ัางรัากฐานของ

มื่าติรัฐานบริัการัขนส่งที่างรัางของปรัะเที่ศให้แข็งแรัง ในขณะ

ท่ี่�ช่ัวัง 2 ปีหลัังเป็นการักำาหนดแนวัที่างเพ่�อเติร่ัยมื่รัับกับควัามื่

ท้ี่าที่ายของควัามื่ต้ิองการัเดินที่างในอนาคติ

3) เป้าหมื่ายของแผู้นแม่ื่บที่ฯ ควัรัม่ื่องค์ปรัะกอบดังน่� 

• การัพัฒนาปรัะสิที่ธิภาพการัขนส่งของปรัะเที่ศ

ผู่้านโครังการัลังทุี่นเพ่�อพัฒนารัะบบรัางทัี่�งในกรุังเที่พฯ แลัะ

ปริัมื่ณฑ์ลั เม่ื่องขนาดใหญ่ในภูมิื่ภาค แลัะรัะหว่ัางจังหวััด

• การัพัฒนามื่าติรัฐานการัให้บริัการัขนส่งที่างรัาง 

ผู่้านกลัไกการักำากับดูแลัท่ี่�ม่ื่ปรัะสิที่ธิภาพด้านควัามื่ปลัอดภัย 

การัปรัะกอบกิจการั แลัะการัคุ้มื่ครัองผูู้้ใช้ับริัการั

• การัเพิ�มื่จำานวันผูู้้ใช้ับริัการัขนส่งที่างรัาง ทัี่�งการั

ขนส่งผูู้้โดยสารัแลัะการัขนส่งสินค้า

• การัเพิ�มื่จำานวันผูู้้ปรัะกอบการัเดินรัถเอกชัน เพ่�อ

สนับสนุนการัใช้ัปรัะโยชัน์จากรัางแลัะสร้ัางควัามื่ยั�งย่นของ

กิจการัรัางในเชิังพาณิชัย์

4) ยุที่ธศาสติรั์ที่่�ควัรักำาหนดในแผู้นแมื่่บที่ฯ มื่่ดังน่�

ยุุทธศาสตร์์ท่�  1 การักำาหนดแนวัที่างลังทีุ่น

พัฒนาโครังสร้ัางพ่�นฐานที่างรัางของปรัะเที่ศที่่�สนับสนุน

ปรัะสทิี่ธภิาพแลัะคณุภาพการัใหบ้รักิารั เพ่�อใหเ้กดิปรัะโยชัน์

สูงสุดติ่อผูู้้ใชั้บรัิการั 

ยุุทธศาสตร์์ท่�  2 การัพัฒนามื่าติรัฐานควัามื่

ปลัอดภัยของรัะบบการัขนส่งที่างรัางอย่างติ่อเน่�อง เพ่�อ

ให้เกิดการัวัางแผู้นแลัะเติร่ัยมื่ควัามื่พร้ัอมื่อยู่ติลัอดเวัลัา 

สามื่ารัถปอ้งกนัควัามื่เส่�ยงที่่�ม่ื่โอกาสเกดิข้�นไดอ้ยา่งที่นัเวัลัา 

ยุุทธศาสตร์ท่์� 3 การัพัฒนามื่าติรัฐานการัใหบ้รักิารั

ขนส่งที่างรัาง ผู้่านกลัไกกำากับดูแลัด้วัยรัะบบใบอนุญาติ

ปรัะกอบกิจการัขนส่งที่างรัาง โดยเน้นพัฒนาปรัะสิที่ธิภาพ

การักำากับดูแลั สำาหรัับการัปรัะกอบกิจการัรัาง การัปรัะกอบ

การัเดินรัถ รัวัมื่ถ้งการัปรัะกอบกิจการัรัางแลัะการัเดินรัถ

ยุุทธศาสตร์์ท่� 4 การัพัฒนาบรัิการัเพ่�อติอบสนอง

ควัามื่ติ้องการัของผูู้้ใชั้บรัิการั ที่ั�งบรัิการัขนส่งผูู้้โดยสารัแลัะ

สินค้า โดยมุ่ื่งกำาหนดแนวัที่างแก้ไขแลัะลัดอุปสรัรัคในการั

ใชั้บรัิการั ควับคู่กับการักำาหนดเป้าหมื่ายจำานวันผูู้้ใชั้บรัิการั

ยุุทธศาสตร์์ท่� 5 การัส่งเสรัิมื่ปรัะสิที่ธิภาพการั

เดินรัถ พัฒนาโครังข่าย แลัะส่งเสริัมื่ควัามื่ยั�งย่นของ

กิจการัรัถไฟในเชิังพาณิชัย์ ผู้่านการัพัฒนารัะบบบริัหารั

จัดการัข้อมืู่ลัการัใชั้บรัิการัเพ่�อใชั้ในการัวัิเครัาะห์อย่างม่ื่

ปรัะสิที่ธิภาพ รัวัมื่ถ้งการักำาหนดนโยบายเพ่�อส่งเสรัิมื่ให้

เกิดควัามื่ติ้องการัให้บริัการัแลัะใชั้บริัการั เพ่�อเพิ�มื่การัใชั้

ปรัะโยชัน์จากโครังสรั้างพ่�นฐาน

จากกรัอบแผู้นแมื่่บที่การักำากับดูแลัการัขนส่งที่าง

รัาง จะเห็นได้วั่ากลัยุที่ธ์บางปรัะการัภายใติ้ยุที่ธศาสติร์ัท่ี่� 

3-5 สามื่ารัถผู้ลัักดันเป็นแผู้นพัฒนาบริัการัขนส่งที่างรัางท่ี่�

สอดคล้ัองกับบที่บาที่การัที่ำางานของกรัมื่การัขนส่งที่างรัาง

ในชั่วังเริั�มื่ติ้น ซึ่้�งจำาเป็นติ้องเรั่งส่งเสรัิมื่การัปรัะกอบกิจการั

ขนสง่ที่างรัาง ผู้า่นการัพัฒนาปรัะสิที่ธภิาพการักำากบักิจการั

ผู้่านรัะบบใบอนุญาติฯ การัส่งเสรัิมื่ให้เกิดปรัะสิที่ธิภาพการั

เดินรัถแลัะการัพัฒนาโครังข่ายด้วัยการัสนับสนุนให้เอกชัน

รั่วัมื่เดินรัถ รัวัมื่ถ้งการักำาหนดแนวัที่างเพ่�อเพิ�มื่จำานวันผูู้้ใช้ั

บริัการัขนส่งที่างรัาง 

การจัดที่ำาร่างแผนพััฒนาบริการขนส่่งที่างราง
การัวิัเครัาะห์ SWOT ของกรัมื่การัขนส่งที่างรัางใน

การัพัฒนาบริัการั ติามื่ติารัางท่ี่� 5 แสดงให้เห็นถ้งแนวัที่าง

ในการัพัฒนาบริัการัขนส่งที่างรัาง ท่ี่�กรัมื่การัขนส่งที่างรัาง
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สามื่ารัถจัดที่ำาแผู้นการัดำาเนินงานแลัะแผู้นปฏิิบัติิการัได้ โดย

มุ่ื่งเน้นท่ี่�การัพัฒนาปรัะสิที่ธิภาพของการักำากับดูแลัเพ่�อสร้ัาง

มื่าติรัฐานบริัการัขนส่งที่างรัางให้เป็นที่่�ยอมื่รัับติ่อสาธารัณะ

ทัี่�งภายในปรัะเที่ศแลัะรัะดับสากลั รัวัมื่ไปถ้งการัสนับสนุน

ใหเ้กิดการัพัฒนาคณุภาพบริัการั เพ่�อเพิ�มื่ผู้ลิัติภาพในการัให้

บรักิารัรัะบบรัางของปรัะเที่ศ แลัะติอบสนองต่ิอควัามื่ต้ิองการั

ของผูู้ใ้ชับ้รักิารั ติลัอดจนผู้ลัักดนันโยบายอ่�นๆ ท่ี่�สง่เสรัมิื่การั

ใชั้บรัิการัขนส่งที่างรัาง

การส่นับส่นุนการใช้้บริการระบบรางภายในประเที่ศึ
การัม่ื่มื่าติรัการัเพ่�อสนับสนุนให้คนหันมื่าใช้ับริัการั

ขนส่งที่างรัาง โดยเฉพาะบริัการัขนส่งมื่วัลัชัน จ้งเป็นสิ�งท่ี่�รััฐ

ต้ิองให้ควัามื่สำาคัญ โดยแนวัที่างท่ี่�ควัรัดำาเนินการัม่ื่ดังน่�

1) การัให้เบิกค่าโดยสารัรัถไฟสำาหรัับภาคเอกชัน

แลัะภาครััฐ

สำาหรัับปรัะเที่ศไที่ย กรัณ่การัเบิกค่าโดยสารัรัถไฟ

ของข้ารัาชัการันั�น ในปัจจุบันปรัะเที่ศไที่ยม่ื่กฎหมื่าย 2 ฉบับ

ที่่�กำาหนดหลัักเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวัข้องกับการัเบิกจ่ายค่าเดินที่าง

ด้วัยรัถไฟสำาหรัับข้ารัาชัการัที่่�เดินที่างไปปฏิิบัติิรัาชัการั

ภายในปรัะเที่ศ ฉบับแรัก ค่อ พรัะรัาชักฤษฎ่กาค่าใชั้จ่ายใน

การัเดินที่างไปรัาชัการั พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ�มื่เติิมื่ฉบับที่่� 9 

พ.ศ. 2560) แลัะรัะเบ่ยบกรัะที่รัวังการัคลัังว่ัาด้วัยการัเบิกค่า

ใชั้จ่ายในการัเดินที่างไปรัาชัการั พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ�มื่เติิมื่

ฉบับที่่� 2 พ.ศ. 2554)

อย่างไรัก็ติามื่ สิที่ธิการัเบิกค่าโดยสารัดังกลั่าวันั�น 

กฎหมื่ายยังจำากดัเฉพาะแค่การัเดินที่างไปรัาชัการัโดยรัถไฟ

ท่ี่�มา: คณะวิิจััย (2562)

ตารางที่่� 5: การวิเคราะห์ SWOT ของกรมการขนส่่งที่างรางในการพััฒนาบริการ
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ปรัะเภที่รัถด่วันหรั่อรัถด่วันพิเศษเที่่านั�น ยังไมื่่นับรัวัมื่การั

เดินที่างโดยรัถไฟฟ้าที่่�ปัจจุบันม่ื่ควัามื่สำาคัญต่ิอการัเดินที่าง

ของข้ารัาชัการัในเขติเม่ื่องที่่�ม่ื่ปัญหาควัามื่แออัดคับคั�งของ

การัจรัาจรัเป็นอย่างยิ�ง ดงันั�น หากเป็นกรัณท่่ี่�ข้ารัาชัการัต้ิอง

เดินที่างไปรัาชัการัในเมื่่อง กฎหมื่ายควัรัอนุญาติเพิ�มื่เติิมื่ให้

ขา้รัาชัการัที่่�ติอ้งเดนิที่างไปปฏิิบตัิริัาชัการัในเม่ื่องสามื่ารัถนำา

ค่าเดินที่างดังกลั่าวัมื่าเบิกได้เชั่นกัน

นอกจากน่�รััฐควัรัส่งเสรัิมื่ให้บรัิษัที่เอกชัน จัดให้ม่ื่ 

Commuting allowance สำาหรัับผูู้้ท่ี่�ที่ำางานภาคเอกชันใน

แนวัที่างเด่ยวักับปรัะเที่ศญ่�ปุ�น นอกเหน่อไปจากเงินเด่อนที่่�

ไดรั้ับ หรัอ่กำาหนดให้พนกังานบริัษทัี่สามื่ารัถเบิกค่าใช้ัจา่ยที่่�

ติ้องใชั้ในการัเดินที่างไป-กลัับจากสถานที่่�ที่ำางานด้วัยรัะบบ

ขนส่งสาธารัณะ โดยอาจกำาหนดสิที่ธิปรัะโยชัน์ที่างภาษ่บาง

ปรัะการัให้กับบรัิษัที่ที่่�ม่ื่นโยบายให้พนักงานเบิกค่าใชั้จ่าย

หร่ัอให้ค่าเดินที่างแก่พนักงานสำาหรัับการัใชั้บรัิการัขนส่ง

สาธารัณะแบบรัายเด่อนดังกลั่าวั

2) การันำาค่าโดยสารัรัถไฟมื่าหักลัดหย่อนภาษ่

นอกจากการัอนุญาติให้ข้ารัาชัการัแลัะภาคเอกชัน

สามื่ารัถเบิกค่ารัถไฟได้แล้ัวั การัส่งเสริัมื่กิจการัขนส่งที่างรัาง

อาจที่ำาได้โดยการัอนุญาติให้ธุรักิจเอกชันสามื่ารัถนำาค่าใช้ัจ่าย

สำาหรัับค่ารัถไฟท่ี่�จ่ายให้แก่พนักงานมื่าลังเป็นรัายจ่ายเพ่�อ

บรัรัเที่าภารัะภาษ่ของกิจการัได้ วิัธ่ดังกล่ัาวัจะช่ัวัยกรัะตุ้ินแลัะ

ส่งเสริัมื่ให้เกิดการัใช้ับริัการัรัถไฟมื่ากข้�นอ่กที่างหน้�ง สำาหรัับ

ปรัะเที่ศไที่ยกฎหมื่ายหลัักท่ี่�เก่�ยวัข้องในปัจจุบัน ได้แก่ มื่าติรัา 

65 ติร่ั แห่งปรัะมื่วัลัรััษฎากรั ซ้ึ่�งรัะบุว่ัา ค่าใช้ัจ่ายท่ี่�จะสามื่ารัถ

นำามื่าหักเป็นรัายจ่ายติามื่ปรัะมื่วัลัรััษฎากรัได้นั�นจะต้ิองเป็น

รัายจ่ายท่ี่�เก่�ยวัข้องกับกิจการัเท่ี่านั�น หากบริัษัที่ต้ิองการั

นำาค่าตัิ�วัรัถไฟมื่าหักเป็นรัายจ่ายกิจการั บริัษัที่ก็จะต้ิองม่ื่

หลัักฐานแสดงให้เห็นว่ัาม่ื่กรัะบวันการัอนุมัื่ติิให้เดินที่างพร้ัอมื่

บันท้ี่กการัเดินที่างจริัง ดังเช่ันการันำารัายจ่ายมื่าหักเป็นค่าใช้ั

จ่ายของบริัษัที่เพ่�อคำานวัณภาษ่ไว้ัในข้อหาร่ัอกรัมื่สรัรัพากรั

ทัี่�งน่� กรัมื่การัขนส่งที่างรัางอาจต้ิองปรัะสานกับ

กรัมื่สรัรัพากรัในการัออกปรัะกาศอธิบด่กรัมื่สรัรัพากรัใน

การักำาหนดรูัปแบบใบกำากับภาษ่จากช่ัองขายตัิ�วัรัถไฟท่ี่�จะ

สามื่ารัถนำามื่าใช้ัเพ่�อเป็นหลัักฐานพิสูจน์ว่ัาเส้นที่างในการัเดิน

ที่างเก่�ยวัข้องแลัะสอดคล้ัองกับแผู้นอนุมัื่ติิการัเดินที่างของ

พนักงานท่ี่�เก่�ยวัข้องกับกิจการัอย่างแท้ี่จริัง

บที่ส่รุป 

โดยสรุัป กรัมื่การัขนส่งที่างรัางม่ื่บที่บาที่ที่่�สำาคัญ

ดังน่�

1) บที่บาที่ในการัวัางแผู้นการัขนส่งที่างรัางของ

ปรัะเที่ศไที่ย

กรัมื่การัขนส่งที่างรัางจะม่ื่หน้าที่่�สำาคัญในการั

ศ้กษา วัิเครัาะห์ แลัะจัดที่ำาแผู้นพัฒนาการัขนส่งที่างรัาง

รัวัมื่ถ้งการัวิัเครัาะห์โครังการัขององค์กรัปกครัองส่วัน

ที่้องถิ�น ติามื่ท่ี่�องค์กรัปกครัองส่วันท้ี่องถิ�นได้เสนอ ซ้ึ่�ง 

การัวัางแผู้นพัฒนาการัขนส่งที่างรัางสำาหรัับปรัะเที่ศไที่ยม่ื่

ควัามื่สำาคัญเป็นอย่างยิ�ง เพ่�อใชั้รัองรัับการักำากับดูแลัแลัะ

รัองรัับการัให้บริัการัขนส่งที่างรัางให้ม่ื่ปรัะสิที่ธิภาพสูงสุด 

อนัจะเปน็การัชั่�นำาใหเ้กดิการัพฒันาอตุิสาหกรัรัมื่รัะบบรัางใน

ปรัะเที่ศไที่ยต่ิอไป ซ้ึ่�งการัวัางแผู้นที่่�ด่นั�นจะที่ำาใหผูู้้ใ้ชับ้รักิารั

สามื่ารัถเช่ั�อมื่ต่ิอกับรัะบบการัขนส่งอ่�นๆ แบบไร้ัรัอยต่ิอ เพ่�อ

ปรัะสบการัณเ์ดนิที่างที่่�สะดวักแลัะไมื่ม่่ื่อปุสรัรัค บที่บาที่ของ

กรัมื่การัขนส่งที่างรัางในกรัณ่น่�จะรัวัมื่ถ้งการัสำารัวัจพ่�นท่ี่�

เบ่�องต้ินที่่�จะจัดสร้ัางเส้นที่างปรัะกอบกิจการัขนส่งที่างรัาง

แลัะบที่บาที่ในการัวัางแนวัที่างการัพัฒนาอสังหาริัมื่ที่รััพย์

ที่่�เก่�ยวัข้องกับการัขนส่งที่างรัาง เพ่�อให้อสังหาริัมื่ที่รััพย์ที่่�

เก่�ยวัขอ้งสามื่ารัถนำามื่าใช้ัไดอ้ยา่งเกดิปรัะโยชัน์สงูสดุในที่าง

เศรัษฐกจิ อนัจะเปน็ปรัะโยชันต์ิอ่ทัี่�งผูู้ใ้ช้ับริัการัแลัะผูู้ป้รัะกอบ

กิจการัขนส่งที่างรัาง

2) บที่บาที่ในการักำากับดูแลัด้านควัามื่ปลัอดภัย

กรัมื่การัขนส่งที่างรัางจะม่ื่อำานาจหน้าที่่�สำาคัญ

ในการักำาหนดมื่าติรัฐานที่างด้านควัามื่ปลัอดภัยของ 

การัขนส่งที่างรัาง อาที่ิ 

• มื่าติรัฐานที่างวิัศวักรัรัมื่โยธาของโครังสร้ัางพ่�นฐาน

หร่ัอที่างวิั�ง (Civil and Track Work) รัะบบอาณัติิสัญญาณ 

(Signaling System) รัะบบการัดำาเนินการั (Operation System)

• มื่าติรัฐานของรัถขนส่งที่างรัาง (Rolling Stock) แลัะ
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กำาหนดการับำารุังรัักษา (Maintenance) 

• มื่าติรัฐานที่างด้านบุคลัากรัขนส่งที่างรัาง ซ้ึ่�งรัวัมื่

ถ้งคุณสมื่บัติิ เอกสารัสำาคัญ เง่�อนไขในการัปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ของ

พนักงานขับรัถไฟ แลัะหน้าท่ี่�สำาคัญในการัรัับรัองสถาบันท่ี่�

ให้การัรัับรัองควัามื่รู้ัแลัะทัี่กษะในการัปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ของผูู้้ปรัะจำา

หน้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวัข้อง ซ้ึ่�งอาจแติกต่ิางไปติามื่ปรัะเภที่ของตัิวัรัถ

• มื่าติรัฐานด้านการัปรัะกอบกิจการัอ่�นๆ เช่ัน การั

รัักษาควัามื่สงบเร่ัยบร้ัอยในสถาน่ การัจัดให้ม่ื่การัปรัะกัน

ควัามื่เส่ยหาย 

ทัี่�งน่� เพ่�อมุ่ื่งเน้นให้ปรัะเที่ศไที่ยม่ื่มื่าติรัฐานการั

ขนส่งที่างรัางท่ี่�เป็นไปในแนวัที่างเด่ยวักัน (Standardization 

Platform) แลัะยกรัะดับมื่าติรัฐานควัามื่ปลัอดภัย รัวัมื่ถ้งเพิ�มื่

ปรัะสิที่ธิภาพในการัให้บริัการั ซ้ึ่�งส่งผู้ลัต่ิอการัพัฒนาคุณภาพ

ช่ัวิัติของผูู้้ใช้ับริัการั ติลัอดจนการัเพิ�มื่ศักยภาพในการัแข่งขัน

ของอุติสาหกรัรัมื่ไที่ยให้เท่ี่ยบเท่ี่ารัะดับสากลั 

3) บที่บาที่ในการักำากับดูแลัด้านเศรัษฐกิจ

กรัมื่การัขนส่งที่างรัางม่ื่หน้าท่ี่�สำาคัญในการัศ้กษา

แลัะวัิเครัาะห์ข้อมืู่ลัเก่�ยวักับการักำาหนดอัติรัาสูงสุดของ

ค่าโดยสารัแลัะค่าบริัการัที่่�เก่�ยวัข้องกับการัขนส่งที่างรัาง 

รัวัมื่ถ้งการัที่บที่วันควัามื่เหมื่าะสมื่ของอัติรัาสูงสุดของค่า

โดยสารัแลัะค่าบริัการัการัขนส่งที่างรัางติามื่กำาหนดรัะยะ

เวัลัาที่่�สมื่ควัรั เพ่�อให้การักำาหนดอัติรัาค่าโดยสารัแลัะการั

ปรัับอัติรัาค่าโดยสารัม่ื่หลัักเกณฑ์์แลัะเป็นไปในแนวัที่าง

เด่ยวักนั อย่างไรักต็ิามื่ การักำาหนดอตัิรัาคา่โดยสารัของกรัมื่

การัขนสง่ที่างรัางใช้ับงัคบักับสัญญาสัมื่ปที่านท่ี่�จะเกดิข้�นใหมื่่

ในอนาคติเที่่านั�น ไมื่่รัวัมื่ถ้งผูู้้ได้รัับสัมื่ปที่านเดิมื่

4) บที่บาที่ในการัให้อนุญาติปรัะกอบกิจการัขนส่ง

ที่างรัาง

รัะบบการัให้อนุญาติช่ัวัยให้มัื่�นใจว่ัาผูู้้ปรัะกอบการั

ขนส่งที่างรัางม่ื่ควัามื่เหมื่าะสมื่ในการัปรัะกอบการัขนสง่ที่าง

รัางแต่ิลัะปรัะเภที่ ทัี่�งน่� รัะบบการัให้อนุญาติจะช่ัวัยให้กรัมื่การั

ขนส่งที่างรัางม่ื่โอกาสในการักลัั�นกรัองผูู้้ท่ี่�จะเข้ามื่าปรัะกอบ

กิจการัว่ัาม่ื่ควัามื่น่าเช่ั�อถ่อที่างธุรักิจ ม่ื่ควัามื่สามื่ารัถด้านท่ี่�จะ

รัับรัองควัามื่ปลัอดภัยแก่ผูู้้โดยสารัในรัะดับม่ื่ออาช่ัพ ม่ื่ควัามื่

เหมื่าะสมื่ที่างการัเงินแลัะการัปรัะกันควัามื่รัับผิู้ดที่างแพ่ง 

ดังนั�น การัออกใบอนุญาติจะช่ัวัยส่งเสริัมื่การัปรัะกอบกิจการั

ขนส่งที่างรัางท่ี่�ม่ื่ปรัะสิที่ธิภาพ ติอบสนองปรัะโยชัน์สาธารัณะ

แลัะนโยบายของรััฐได้อย่างแท้ี่จริัง นอกจากน่� รัะบบการัให้

อนุญาติยังเปิดโอกาสให้กรัมื่การัขนส่งที่างรัาง ซ้ึ่�งเป็นหน่วัย

งานกำากับดูแลั ม่ื่อำานาจกำาหนดเง่�อนไขของการัปรัะกอบกิจการั

ขนส่งที่างรัางไว้ัในใบอนุญาติ โดยเง่�อนไขดังกล่ัาวัสามื่ารัถ

แก้ไข เพิ�มื่เติิมื่ หร่ัอเพิกถอนได้ในภายหลััง เพ่�อปรัะโยชัน์ในการั

กำากับดูแลัคุณภาพการัให้บริัการัแลัะการัคุ้มื่ครัองผูู้้ใช้ับริัการั

โดยสรุัป การัพัฒนารัะบบรัางให้เป็นรูัปแบบการั

ขนส่งหลัักของปรัะเที่ศ จำาเป็นติ้องให้ควัามื่สำาคัญกับที่ั�งการั

วัางแผู้นแลัะการัพัฒนารัะบบการัขนส่งที่างรัาง ควับคู่กับ

การัออกแบบกลัไกการักำากับดูแลั แลัะการัพัฒนากฎแลัะ

รัะเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวัข้อง ดังนั�น การัจัดติั�งกรัมื่การัขนส่งที่างรัาง

เพ่�อที่ำาหน้าที่่�กำากับดูแลัจ้งถ่อเป็นก้าวัสำาคัญของการัดำาเนิน

นโยบายรััฐบาลัติามื่ยุที่ธศาสติร์ัการัลังทีุ่นโครังสรั้างพ่�นฐาน

ของกรัะที่รัวังคมื่นาคมื่รัะยะ 8 ป ี(พ.ศ. 2558-2565) ที่่�มุ่ื่งเนน้

ให้เกิดการัพัฒนารัะบบการัขนส่งที่างรัางของปรัะเที่ศไที่ย

อยา่งก้าวักรัะโดด เพ่�อรัองรัับการัขนส่งที่างรัางที่่�จะที่วัค่วัามื่

สำาคัญมื่ากข้�นในอนาคติ
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