รายงานผลการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง)
และรางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. ....
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ระหวางวันที่ ๑๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
กระทรวงคมนาคมจัดใหมีการรับฟ งความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญั ติ ทั้ง ๒ ฉบับ (ทั้งฉบั บ) ที่ไดรั บ
อนุ มัติ ห ลั กการจากคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๙ ผานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
กระทรวงคมนาคม (www.mot.go.th) และสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
(www.otp.go.th) ระหวางวันที่ ๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๕ วัน โดยรับฟงความคิดเห็นของ
รางพระราชบัญญัติฯ ทั้งฉบับ
๒. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
รับฟงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน จํานวน ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๑๕ วัน
๓. พื้นที่ในการรับฟงความคิดเห็น
รั บ ฟ ง ผ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกระทรวงคมนาคม (www.mot.go.th) และ สนข.
(www.otp.go.th) โดยประชาชนจากทั่วประเทศสามารถแสดงความคิดเห็นได
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
๔.๑ ความเห็นตอรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้ง
กรมการขนสงทางราง)
มีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน ๔ คน เห็นดวย ๔ คน (คิดเปน รอยละ ๑๐๐) โดยไดแสดงความเห็น
เพิ่มเติม ดังนี้
 เห็นดวยในเรื่องการลดตนทุนการขนสง และจะชวยปญหาการจราจรทางถนน ถาประชาชน
หันไปใชระบบการขนสงทางราง ทั้งนี้ ตองงายตอการเขาถึงสถานีและราคา
 การเพิ่มหนวยงานระดับกรมขึ้นมากํากับดูแล นาจะชวยพัฒนาไดดีมากยิ่งขึ้น
 เห็ น ควรให มีก ารกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข องกรมการขนส ง ทางรางให รั บ ผิ ดชอบงานด า น
การโยธาและอาณั ติสัญ ญาณระบบรางดว ยเหมือนกรมทางหลวง และใหมีสว นราชการในสว นภูมิภ าคใน
ลักษณะเดี ย วกั บ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื่อความสะดวกในการกํากับ ดูแลและควบคุม
การขนสงระบบรางทั่วประเทศ รวมทั้งการบํารุงรักษาระบบทางและอาณัติสัญญาณรถไฟ
 ควรมีสํานักระบบรางที่ สนข. เพื่อทําหนาที่เสนอแนะนโยบาย เกี่ยวกับระบบราง การพัฒนา
ระบบราง การเชื่อมโยงเครือขายคมนาคม
๔.๒ ความเห็นตอรางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. ....
มีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน ๕ คน เห็นดวย ๔ คน (คิดเปน รอยละ ๘๐) ไมเห็นดวย ๑ คน (คิดเปน
รอยละ ๒๐) โดยไดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
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 การเพิ่มหนวยงานเขามากํากับดูแล ทําใหการขนสงทางรางจะสามารถพัฒนาขึ้นมา และเพิ่ม
ชองทางการขนสง ทําใหทั้งการคมนาคมและเศรษฐกิจพัฒนาขึ้น
 เห็นควรเพิ่มอํานาจหนาที่ในดานการโยธาและอาณัติสัญญาณระบบราง ใหกรมการขนสงทางราง
มีภารกิจหนาที่ในการกอสรางและบํารุงรักษาเสนทางรถไฟเหมือนกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
โดยมีหนาที่วางแผนและกอสราง เมื่อกอสรางแลวเสร็จก็อาจสงมอบใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
เปนผูดูแล ในหลักการเดียวกับการโอนภารกิจดูแลทางหลวงทองถิ่นของกรมทางหลวงชนบทใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดูแลตอเมื่อกอสรางเสร็จ และเห็นควรใหมีการกําหนดใหมีสวนราชการสังกัดกรมการขนสงทางราง
ในสวนภูมิภาค ทั้งในระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด หรือเขตที่ดูแลหลายจังหวัดคลายๆ กับกรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท เพื่อสะดวกในการตรวจตราดูแล บํารุงรักษาเสนทางรถไฟ และการเดินรถไฟ รวมทั้งเพื่อ
ความสะดวกในการเขามามีสวนรวมกับการเชื่อมโยงแผนพัฒนาการขนสงทางรางเขากับแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ มจั งหวั ด ในพื้น ที่ เพื่อให มีแนวทางการพัฒนาที่ส อดรับ กัน เปน ประโยชนทั้งตอประชาชนในพื้น ที่และ
ภาพรวมของประเทศ
 กรมการขนส ง ทางรางควรมี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล นโยบาย เกี่ ย วกั บ วางมาตรฐานเรื่ อ ง
ความปลอดภัย มาตรฐานการใหบริการ มาตรฐานพาหนะที่ออกมาใหบริการ เทานั้น
๕. ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเกี่ยวของในแตละประเด็น
พนักงานรถจักรของ รฟท. จํานวน 1 คน ที่ไดแสดงความคิดเห็นวา ไมเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติ
การขนสงทางราง พ.ศ. ....มีความเห็ นเพิ่ มเติมว า กรมการขนสงทางรางควรมีห นาที่กํากับ ดูแล นโยบาย
เกี่ ย วกั บ วางมาตรฐานเรื่ องความปลอดภั ย มาตรฐานการใหบริการ มาตรฐานพาหนะที่ออกมาใหบริการ
เทานั้น
๖. คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย
๖.๑ คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงคมนาคม ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 มีมติใหกรมการขนสงทางรางมีภารกิจ ประกอบดวย
(1) นโยบาย (Policy Advisor) ไดแก งานนโยบายและยุทธศาสตร
(2) กํากับดูแล (Regulator) ไดแก งานมาตรฐานความปลอดภัยใหบริการขนสงทางราง กํากับดูแล
การซอมบํารุงทางใหไดมาตรฐาน และ
(3) การพัฒนาและลงทุนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Provider) ไดแก การจัดหาเสนทาง
ใหมๆ และในการวางแผนโครงขาย
๖.๒ สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสรางฯ ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยที่ประชุมไดพิจารณาเห็นชอบใหจัดตั้งกรมการขนสงทางรางเพื่อ
เปนหนวยงานกลางในดานการขนสงทางราง และมีภารกิจหลัก 2 ประการ ดังนี้
(1) ดานนโยบาย ไดแก งานเสนอแนะนโยบายและกําหนดยุทธศาสตร
(2) ดานการกํากับดูแล ไดแก มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการซอมบํารุงทาง และมาตรฐาน
การประกอบการ
สําหรับงานดานการลงทุนกอสรางใหมและพัฒนาโครงสรางทางรางจะอยูในความรับผิดชอบของ รฟท.
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๖.๓ รางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. .... ที่ไดรับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗
ธัน วาคม ๒๕๕๙ เปนการเสนอรางกฎหมายที่ไดปรับปรุงแกไขตามความเห็น และผลการพิจ ารณาของ
สํานักงาน ก.พ.ร.
---------------------------------------

