
สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ 
การเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... 

(การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) 
 

ผลกระทบจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ 

1. ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
     ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 

 การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด  
 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

     ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 

     ด้านเศรษฐกิจ 
 เชิงบวก  

1) การมีหน่วยงานกลางโดยตรงในการท าหน้าที่เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์เพ่ือการเชื่อมต่อ
กับการขนส่งอ่ืน และการสนองนโยบายรัฐในด้านการพัฒนาการขนส่งทางรางให้เป็นการขนส่งหลักของประเทศ           
จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2) การมีองค์การก ากับมาตรฐานทางรางและการประกอบกิจการทางรางจะส่งผลต่อ
มาตรฐานการขนส่งของประเทศ สร้างความเป็นธรรมในด้านอัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นในการลงทุนของประเทศและการใช้บริการของประชาชน อันจะท าให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว 
การอ านวยความสะดวกและการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอันเป็นรายได้หลักของประเทศอย่างหนึ่ง และการจ้างงาน
เพ่ิมข้ึน รวมถึงความเชื่อมั่นในการเชื่อมต่อกับรถไฟต่างประเทศในอนาคต 

3) การก ากับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของหน่วยงานใหม่นี้จะเป็นการส่งเสริมให้มีการ
ใช้การขนส่งทางรางซึ่งเป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัยสูงสุดแทนการขนส่งทางถนน อันจะช่วยลดอุบัติเหตุ    
ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมหาศาลในแต่ละปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศไทยอาจมีสถิติอุบัติเหตุ              
สูงเป็นอันดับ 1 ของโลกในปี 2562 และรัฐต้องสูญเสียเงินกว่าปีละ 5 แสนล้านบาท 

4) เกิดความชัดเจนในด้านการแบ่งแยกองค์การเป็นด้านนโยบาย ด้านการก ากับดูแล       
ด้านการประกอบกิจการ และด้านการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้ส่งผลต่อการลดลงของการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน และการทุจริต อันเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและความเชื่อมั่นในการลงทุนเป็นอย่างมาก 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
                    รัฐบาล ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง และประชาชน 
 
   เชิงลบ   

1) เพ่ิมภาระด้านงบประมาณในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
2) การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย กฏ ระเบียบ มาตรฐานต่าง ๆ อาจท าให้หน่วยงานมีต้นทุน 

เพ่ิมข้ึนในระยะสั้นก่อนจะเข้าสู่มาตรฐานทั้งหมด  
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  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ    
1) ภาครัฐมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สถานที่และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 
2) ภาคเอกชนมีต้นทุนในระยะเริ่มแรกในการปรับให้เข้าสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่าย  

ในการขอใบอนุญาตขับขี่  ใบอนุญาตประกอบการ  การปรับโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น 
 

    ด้านสังคม 
   เชิงบวก 

1. พ.ร.บ.ฯ นี้จะท าให้มีหน่วยงานกลางในด้านการสร้างมาตรฐานในระบบขนส่งให้เกิด          
ความสะดวก เข้าถึงง่าย ปลอดภัยทั้งด้านการขนส่งและการเดินทางอันจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ิมขึ้น 

2. หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจะร่วมกับการขนส่งอ่ืนในการวางแผนด้านการลดความแออัดในเมือง
การแก้ปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิต ความพิการ และทรัพย์สิน 

3. กรณีผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค และปัญหาต่าง ๆ จากการขนส่งและการเดินทาง
โดยระบบราง สามารถร้องเรียนได้กับหน่วยงานใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานด้านการก ากับ
ดูแล เช่น กรณีปัญหาที่เกิดจาก บีทีเอส ไม่มีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลโดยตรง และกระทรวง
คมนาคมไม่มีอ านาจให้การก ากับดูแลแต่อย่างใด ประกอบกับในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าในเมืองใหญ่เกิดขึ้นอีก
มากมาย ท าให้มีความจ าเป็นต้องมีหน่วยงานเพ่ือการก ากับดูแล ด้านการอ านวยความสะดวกในระบบขนส่ง
ทางราง ด้านความปลอดภัย ด้านราคา และความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก  
      รัฐบาล และประชาชน 
   เชิงลบ      ไม่มี 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ    ไม่มี 
 
   ด้านสิ่งแวดล้อม 
   เชิงบวก 

1) การจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านการขนส่งระบบรางจะเป็นการส่งเสริมให้การขนส่ง     
ระบบรางเป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่ประหยัดพลังงานและลดมลพิษมากท่ีสุด 

2) หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะดูแลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งทางราง                   
ซ่ึงจะส่งผลต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศในภาพรวมด้วย 

    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก  
       รัฐบาล และประชาชน 
    เชิงลบ       

- การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสส าคัญของโลกที่ต้องปฏิบัติตามกติกาสากลท าให้มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและการรับรองมาตรฐาน 

    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ     
- ผู้ประกอบกิจการด้านการขนส่งทางรางอาจมีต้นทุนด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
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3. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
      3.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวย             
ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
   ประโยชน์จากระบบการขนส่งทางรางในด้านการสัญจรของประชาชน คือ ความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด ลดระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการ ความตรงต่อเวลา ปลอดภัยยิ่งขึ้น  และการลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความพึงพอใจ และเป็นการกระจายความเจริญเติบโตไปสู่
ทุกภูมิภาค ลดความแออัดภายในเมือง นอกจากนี้  การเชื่อมต่อระบบรางให้เป็นระบบขนส่งหลักและ        
การเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ จะช่วยลดต้นทุน และระยะเวลาในการเดินทางและการขนส่ง
      3.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด การประกอบกิจการเป็นไป
โดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด ยกระดับความสามารถในการแข่ งขั น             
ของประเทศได้มากน้อยเพียงใด และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
   การพัฒนาระบบรางจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมด้านการพัฒนา    
โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และเกิดโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ  รวมถึงการแก้ปัญหาความแออัดในเมือง เพราะเป็นรูปแบบ
การขนส่งที่สามารถขนส่งได้จ านวนมาก ปลอดภัยสูง  ใช้พลังงานน้อยกว่าและลดมลพิษได้มากกว่า 
เมื่อเทียบกับระบบขนส่งอ่ืน ท าให้ประเทศประหยัดงบประมาณด้านน้ ามันเชื้อเพลิงและสามารถสร้างรายได้
จากโอกาสทางการค้าผ่านเส้นทางที่ระบบรางเข้าถึงและเชื่อมต่อโครงข่าย ประชาชนมีงานท าเพ่ิมขึ้น มีรายได้
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้  ยังเป็นการเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ จากบริบทที่ โครงสร้างองค์กรระบบเก่า              
ไม่เอ้ืออ านวย เช่น การไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน/ ผู้ใช้บริการ ในการลดระยะเวลา   
รอคอยของผู้ใช้บริการในระบบการขนส่งทางราง ความตรงต่อเวลา ความปลอดภัย การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
การเชื่อมต่อโครงข่ายกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน 
   3.๓  เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร สามารถลดงบประมาณ 
แผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
    เพ่ือให้มีหน่วยงานหลักในการบริหารงานด้านการขนส่งทางรางของประเทศ ในการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง โดยเฉพาะการเป็นหน่วยงานกลาง          
ในงานด้านการก ากับดูแลในด้านมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐาน           
การให้บริการ/อัตราค่าบริการ และการส่งเสริมการแข่งขันของผู้ประกอบการและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ     
ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของหน่วยงานระดับ
นโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน ท าให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน            
มีผู้รับผิดชอบต่อความส าเร็จ ความล้มเหลวของผลสัมฤทธิ์ของงาน และผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทสังคม นอกจากนี้ การจัดโครงสร้างใหม่ในการก าหนดหน้าที่         
ความรับผิดชอบ ไม่ท าให้องค์กรใหญ่ เทอะทะและซับซ้อนเกินไป ง่ายต่อการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดตั้งกรมฯ จะท าให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน่วยงาน
ของแต่ละหน่วย มีแผนงาน มีนโยบายอย่างชัดเจน ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ         
มีประสิทธิภาพมากกว่า และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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   3.๔  วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม          
จะได้รับ ได้แก่  
    จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  เร่งให้มีการจัดตั้งกรมการขนส่ง
ทางรางเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลผู้ให้บริการในสาขาการขนส่งทางราง โดยก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานที่จะ
จัดตั้งขึ้นคือ การลดต้นทุนการขนส่ง  การจัดให้มีมาตรฐานด้านการขนส่งทางรางต่าง ๆ (ได้แก่  มาตรฐาน
ความปลอดภัย มาตรฐานการเดินรถ  มาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการ  มาตรฐานการก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรฐานด้านราคาและอัตราการให้บริการ มาตรฐานค่าใช้จ่ายการใช้ราง ฯลฯ)  
ร้อยละของจ านวนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมส าคัญที่ได้เริ่มด าเนินการตามแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ร้อยละของสถิติอุบัติเหตุทางรางที่ลดลง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (รถโดยสารและรถสินค้า) และ
จ านวนกิโลเมตรของรางที่เพ่ิมข้ึน (ท้ังรางคู่ ดีเซล ไฟฟ้า) รวมถึงการเชื่อมต่อในระบบขนส่ง 
      3.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย  
   ในระยะแรกของการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ปัญหาที่ประสบมากที่สุดคือ การขาดแคลน  
บุคลากรทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความช านาญในระบบราง ซึ่งอาจต้องมีการจัดจ้างพนักงานรัฐในอัตราที่สูง          
เข้ามาช่วยด าเนินการในเฉพาะด้านก่อน และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพ            
ในการท างานให้ทันกับการรองรับระบบรางที่มีอยู่ และจะเกิดข้ึนใหม่ทั้งระบบต่อไป 
      3.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
             การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะท าให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีหน่วยงานด้านนโยบายและก ากับมาตรฐานชัดเจน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน ในด้านความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดและรวดเร็วในการคมนาคม ความเชื่อมั่นในการลงทุน           
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดผลประโยชน์ทับซ้อน การลดต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนโลจิสติกส์  
การลดการขนส่งทางถนนที่ช่วยให้อุบัติเหตุลดลง การลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งภารกิจนี้จะตอบสนอง 
ความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน  

 
 
 


