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บทคดัย่อ 

 บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ศึกษาความจ าเป็นในการถ่ายโอนภารกิจของต ารวจรถไฟของประเทศไทยและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจของต ารวจรถไฟ ทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศรวมไปถึงปัญหาทางกฎหมาย
เก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจของต ารวจรถไฟและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับประเทศไทย ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจของต ารวจรถไฟพบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจของต ารวจรถไฟ ใน
การจัดโครงสร้างของต ารวจรถไฟ ภายใต้สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีภารกิจในการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่
ของการรถไฟ ท าให้การด าเนินงานต่างๆของต ารวจรถไฟต้องสอดประสานกับต ารวจหน่วยงานอ่ืนและการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย อาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ ท าให้การก ากับดูแลอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง เน่ืองจากติดขัดในด้าน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ท าให้การบังคับใช้กฎหมายอาจจะไม่ทั่วถึงในทางการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าควรให้มีการถ่ายโอน
ภารกิจต ารวจรถไฟของประเทศไทยในการถ่ายโอนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัย โดยน าแนวคิดหรือหลักกฎหมายของ
ต่างประเทศ ท าให้พบว่าภารกิจของหน่วยงานทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน  โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย มีการก าหนด
กฎหมายในการโอนภารกิจต ารวจรถไฟ ส าหรับการแต่งตั้งต ารวจรถไฟและการถ่ายโอนต ารวจไฟไปสังกัดการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  
ค าส าคัญ: ต ารวจรถไฟ, การรถไฟแห่งประเทศไทย, การถ่ายโอนภารกิจ 
 

Abstract 
This thesis studies the objective necessary to transfer the mission to train the country's police 

and Thailand's laws relating to the transfer of the Police Mission in Thailand and foreign laws both 
include legal issues regarding the transfer of the Mission's police car lights and snatch. Wathang was 
appropriate to the country Thailand and improve legislation on the transfer of mission to train police, 
found that caused legal problems regarding the transfer of mission to train police. In the structure of the 
railway police. Under the Office of the national police in maintaining the calm area of the train. Making 
the operations of the railway police, the police must cooperate with other agencies and national railway 
country Thailand. There may be problems and difficulties in management. Make the supervision may not 
care to be around because of the budget that has been allocated. Making law enforcement may not be 
evenly. 

In the authors opinion that education should include the transfer of the Police Mission in the 
country of Thailand in transferring security missions. By bringing the concept or principle of law of foreign 
countries. Why the Mission of the two agencies are similar. By train, country Thailand It is defined in the 
law to transfer the mission to train police. For the appointment and transfer of railway police, the police 
power to the railway authority of Thailand. 
Keywords: Railway police, The railway authority of Thailand, Transfer mission . 
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1. บทน า 
 การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ
ประเภทสาธารณูปการด้านขนส่งมวลชนมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งเพื่อด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งทางรถไฟ เพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชน รัฐมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่
เก่ียวข้องกับการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ได้แก่ ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางรถไฟที่
สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ประหยัด มีคุณภาพระดับ
สากล มีความหลากหลาย เป็นทางเลือกของการเดินทาง
อย่างมีระดับ เป็นเส้นทางการขนส่งหลักภายในประเทศ
รวมไปถึงการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ เพื่อให้บริการ
แก่ผู้มีรายได้น้อยภายใต้ ภายใต้การก ากับดูแลของการ
รถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง
คมนาคมตลอดจนการบริการเพื่อสังคมที่ ได้รับการ
อุดหนุนจากรัฐในปัจจุบัน  ธุรกิจการบริการขนส่ง
ผู้โดยสารมีหลายชนิดเพื่อให้ผู้โดยสารเลือกที่จะเดินทาง
ตามความพึงพอใจกับบริการ การเดินทางบนขบวนรถไฟ(  
การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2548). สถิติการโดยสาร. 
(เอกสารประกอบการบรรยายสรุป ). กรุงเทพฯ : การ
รถไฟฯ ถ่ายเอกสาร.) 
 กองบังคับการต ารวจรถไฟได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา
จากสาเหตุความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสารบนขบวนรถ  
การถูกโจรกรรมบนขบวนรถสินค้า ตลอดจนความไม่
ปลอดภัยของพนักงานรถไฟ กรมต ารวจ (ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ)  และกรมรถไฟ (การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ) จึงได้ร่วมกัดจัดตั้ งกองต ารวจรถไฟขึ้น เ ม่ือ 
พ.ศ.2494 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
กรมต ารวจ  กระทรวงมหาดไทย (กองบังคับการต ารวจ
รถไฟ, 2549 : ออนไลน์) เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2495 
มีฐานะเป็น “กองบังคับการ” กองบังคับการต ารวจรถไฟ
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยต ารวจรถไฟมีภารกิจในด้านการรักษาความปลอดภัย
บนเขตพื้นที่ขบวนรถไฟ ถวายความปลอดภัยแด่
พระบาทสมเด็จพระเ จ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเ จ้า
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เม่ือเสด็จฯ 
ทางรถไฟ หรือเสด็จฯ ผ่านทางรถไฟในเขตรับผิดชอบ 
หรือในขณะแปรพระราชฐาน ท าการสอบสวนคดีอาญา
ทั้งหลาย 
 ซ่ึงได้เกิด อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดในเขตสถานี
รถไฟ บนขบวนรถไฟ บริเวณสถานที่ท าการของการรถไฟ

ฯ และในกิจการของการรถไฟฯ การป้อง กันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในหน้าที่ของต ารวจโดยทั่วไป 
ซ่ึงจะต้องรับผิดชอบทั้งในเขตที่ท าการของการรถไฟฯ 
ตามสถานีรถไฟและบนขบวนรถ รักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว โดยจัดต ารวจควบคุมขบวนรถให้คอยระวัง
ดูแลรั กษาความปลอดภัย และ ให้ความคุ้ มครอง
นักท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน   นอกจากน้ียังมีภารกิจพิเศษ
เก่ียวกับการอารักขาบุคคลส าคัญที่เดินทางมากับขบวน
รถ ควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการขนย้าย
ธนบัตรของการธนาคารแห่งประเทศไทย การขนย้าย
เหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์ เป็นครั้งคราว (กอง
ก ากับการ 1 กองบังคับการต ารวจรถไฟ . (ม.ป.ป .). 
ภารกิจ หน้าท่ีและผลการปฏิบัติงาน.  (เอกสาร
ประกอบบรรยายสรุป). กรุงเทพฯ : กองก ากับการ1 กอง
บังคับการฯ : ถ่ายเอกสาร.)   
 อย่างไรก็ตามพบว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย
มิได้ก าหนดภารกิจโครงสร้างและอ านาจหน้าที่แต่ให้ไปใช้
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขบวนรถไฟ ทั้งที่การรถไฟ
แห่งประเทศไทยมีการก าหนดข้อบังคับการรถไฟฉบับที่ 
2.1 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
ข้อที่ 2 การแบ่งส่วนงานและหน้าที่บริหารให้จัดแบ่งไว้
ดังน้ี ประกอบด้วย (27) กองต ารวจรถไฟตลอดจนข้อที่ 4 
การบริหารงานที่แบ่งไว้ในข้อที่ 2 มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังน้ี กองต ารวจรถไฟ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับ การสืบสวน สอบสวน ป้องกัน ระงับ และ
ปราบปรามอาชญา (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวยและคณะ , 
2551 : 164) การรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนใน
เขตและบนขบวนรถไฟ การแบ่งส่วนงานของกองต ารวจ
รถไฟให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2547 สามารถด าเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
ทางราชการและเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เ ก่ียวข้องไปพร้อมๆ กันอย่างสมบูรณ์
ภารกิจของหน่วยงานทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน ซ่ึงมี
บทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของต ารวจรถไฟ
และการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.2547 (พระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 6 (4) ว่าด้วยการรักษาความ
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สงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความ
ม่ันคงของราชอาณาจักร มาตรา 10 (2) ว่าด้วย
กองบัญชาการ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและการแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน  
ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงน้ัน แล้วแต่กรณี 
พระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 มาตรา 4 
ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 
ข. ให้จัดตั้งกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่ มีฐานะ
เทียบเท่ากองบัญชาการ ดังต่อไปน้ี (12) กองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้
ประกาศก าหนดหน่วยงานและเขตอ านาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการตามมาตรา 4 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเรื่อง การก าหนดหน่วยงานและเขต
อ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วน
ราชการ ข้อ 3 ก าหนดให้ส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มีเขตอ านาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่
การปกครองของส่วนราชการ กองบังคับการต ารวจรถไฟ 
ประกอบด้วย กองก ากับการ 1 กองก ากับการ 2 กอง
ก ากับการ 3 กองก ากับการ 4 และ กองก ากับ 5 
ตลอดจนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีบทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับต ารวจรถไฟ ตามพระราชบัญญัติการรถไฟ
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.2494 ให้การรถไฟแห่งประเทศ
ไทยมีอ านาจที่จะกระท าการต่างๆ (พระราชบัญญัติการ
รถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา 9) ภายใต้
วัตถุประสงค์ดังน้ี(พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2494 มาตรา 9 (4)) จัดระเบียบเก่ียวกับความ
ปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่างๆ 
ของกิจการรถไฟ มาตรา 25 คณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยดังน้ี (1) วางข้อบังคับ
เก่ียวกับการต่างๆ (4) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบ
ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และข้อบังคับ
ว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ 2.1 การแบ่งส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร ข้อ 2 การแบ่งส่วนงานและหน้าที่บริหารให้
จัดแบ่งไว้ดังน้ี (27) กองต ารวจรถไฟ  โดยผู้เขียนจะได้
น าเสนอดังต่อไปน้ี 

 1. การถ่ายโอนภารกิจต ารวจรถไฟไป
สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย    
 ภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทยมิได้มี
การก าหนดภารกิจโครงสร้างเหมือนกับต ารวจรถไฟ แต่
กับมีการจัดตั้งกองต ารวจรถไฟภายใต้ข้อบังคับการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 ข้อที่ 27 โดยให้มีหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกับ (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวยและคณะ , 
2551 : 178) การสืบสวน สอบสวน ป้องกัน ระงับ และ
ปราบปรามอาชญา(ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 
1/2498) การรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขต
และบนขบวนรถไฟ รวมไปถึง การแบ่งส่วนงานของกอง
ต ารวจรถไฟให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2547 (พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
มาตรา 6 วรรคสอง) ท าให้พบว่า ภารกิจของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการโอนภารกิจการ 
ด าเนินการรูปแบบโครงสร้างของต ารวจรถไฟภายใต้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพื่อก่อให้เ กิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานแบบบูรณาการของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เพื่อที่จะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มี
ความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางโดยไฟ ดังน้ันจึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องถ่ายโอนภารกิจของกองต ารวจรถไฟไป
สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 ดังน้ัน ภารกิจโครงสร้างตลอดจนอ านาจหน้าที่
ของต ารวจรถไฟได้ถูกก าหนด ไว้ใน กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ.2552 ท าให้พบว่า
ภารกิจหลักของต ารวจรถไฟได้มีการก าหนดภารกิจใน
ด้านการรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟและเขตพื้นที่
การรถไฟแห่งประเทศไทยรับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายของสองหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันในทุกๆด้าน  
ตลอดจนให้เกิดประสิทธิภาพรวมไปถึงเป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือกันในการท างาน ควรที่จะมีการถ่ายโอน
ภารกิจของกองต ารวจรถไฟภายใต้สังกัด ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ไปสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม 
 2 โครงสร้างในการบังคับบัญชาของต ารวจ
รถไฟ 
 ต ารวจรถไฟอยู่ ในสัง กัดกองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง แต่ก็ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เป็นที่
นิยมเหมือนกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กองปราบ ทางหลวง  
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ท่องเที่ยว ฯลฯ อาจเป็นเพราะอ านาจหน้าที่ที่จ ากัดอยู่
เฉพาะในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 
ต ารวจรถไฟถือเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยเกือบทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการรถไฟ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติได้จัดตั้งกองบังคับการต ารวจรถไฟขึ้น 
โดยก าหนดโครงสร้างกองบังคับการต ารวจรถขึ้นภายไต้
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 โดยแบ่ง
โครงสร้างภารกิจเป็น ฝ่ายอ านายการ กองก ากับการ 1-5 
ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติภารกิจตาม
โครงสร้างและสายการบังคับบัญชา ตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พ .ศ .2552 (พระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ) แต่กับพบว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดตั้ง
กองบังคับการรถไฟขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการรถไฟ
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 แต่ไม่ได้ก าหนดโครงสร้าง
อ านาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (ต ารวจรถไฟ หน่วยงานที่ถูกลืม เข้าถึง ออนไลน์) 
แต่ก าหนดให้หน่วยงานอยู่ภายในสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการก าหนด
โครงสร้าง กองบังคับการต ารวจรถไฟ ตามข้อบังคับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ข้อ 27 เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้
ก าหนดโครงสร้างหน้าที่ภารกิจที่ชัดเจน 
 ดัง น้ัน  ภายใต้ ข้อบั งคับการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 ข้อที่ 27 ได้ก าหนดกองต ารวจ
รถไฟขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2494 แต่กับมิได้ก าหนดโครงสร้างหน่วยงานภายใน 
ท าให้พบว่าเกิดปัญหา ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายทั้งที่กองต ารวจรถไฟควรจะอยู่ภายใต้
การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะได้บูรณาการการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของประชาชนในเขต
พื้นที่กระบวนรถไฟ เพื่อที่ประชาชนผู้ใช้บริการจะได้
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสายการบังคับ
บัญชาตามโครงสร้างที่ขึ้นตรงต่อผู้ ว่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจะส่งผลให้การท างานน้ันเกิดประสิทธิภาพ
น้ันเอง 
 3. อ านาจหน้าที่ของต ารวจรถไฟ   
 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
ได้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ
น้ี และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม
พระร าชบัญญั ติ น้ี  กฎกระทรวง เ ม่ื อป ระก าศ ใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ โดยการแบ่งส่วน
ราชการตามส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นกองบัญชาการ
หรือส่วนราชการอย่างอ่ืน ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ ไ ว้ ในพระราชกฤษฎีกาหรื อ
กฎกระทรวงน้ัน แล้วแต่กรณี รวมไปถึงกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน
ใ น ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ . 2522 ที่ ใ ห้ 
กองบัญชาการสอบสวนกลางมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
กองบังคับการต ารวจรถไฟที่มีเขตอ านาจหน้าที่ในความ
รั บ ผิ ด ช อ บ  ถ ว า ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ส า ห รั บ อ ง ค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราช
อาคันตุกะ รวมถึงรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญอ่ืนๆ 
รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนอัน
เก่ียวกับความผิดทางอาญาบนขบวนรถไฟ และเขตพื้นที่
การรถไฟแห่งประเทศไทยและความผิดอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ห น่วยง าน อ่ืนที่ เ ก่ี ย วข้ องหรื อที่ ได้ รั บ มอบหมาย 
นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2494 มาตรา 9 (4) ได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
มีอ านาจที่จะกระท าการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ที่
ให้ จัดระเบียบเก่ียวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ 
บริการ และความสะดวกต่างๆของกิจการรถไฟ รวมไปถึง
ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 ในการ
แบ่งงานอ านาจและความรับผิดชอบ กองต ารวจรถไฟที่มี
หน้าที่เก่ียวกับการสืบสวน สอบสวน ป้องกันระงับ และ
ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยแก่
ประชาชนในเขตและบนขบวนรถไฟ การแบ่งงานของกอง
ต ารวจรถไฟ ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2547 
 ดังน้ัน จากการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กฎหมาย  หากต ารวจจะถ่ายโอนภารกิจตั้ งแต่การ
สืบสวน การอนุมัติตรวจค้น การจับกุม การสอบสวน
คดีอาญา ซ่ึงต ารวจด าเนินการอยู่ทุกขั้นตอน ทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2494 ท าให้พบว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
มิได้มีการก าหนดภารกิจในด้านความปลอดภัยบนขบวน
รถไฟและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของต ารวจรถไฟ แต่
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กลับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2547 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขบวนรถไฟ 
ทั้งที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการก าหนดข้อบังคับการ
รถไฟฉบับที่ 2.1 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
25(4) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2494 ข้อที่ 2 การแบ่งส่วนงานและหน้าที่บริหารให้
จัดแบ่งไว้ดังน้ี ประกอบด้วย (27) กองต ารวจรถไฟ
ตลอดจนข้อที่ 4 การบริหารงานที่แบ่งไว้ในข้อที่ 2 กอง
ต ารวจรถไฟ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสืบสวน 
สอบสวน ป้องกัน ระงับ และปราบปรามอาชญากรรม  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการถ่าย
โอนภารกิจของต ารวจรถไฟไปสังกัดการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
 2. เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก ฎ ห ม า ย ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจของต ารวจรถไฟ
ไปสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 3.  เพื่อ เสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจของต ารวจรถไฟไปสังกัดการ
รถไฟแห่งประเทศไทย 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้ ง น้ี เ น้นการศึกษาวิจัยเชิ ง
เอกสาร (Documentary Research) เป็นส าคัญ ซ่ึง
รวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องในล าดับ
ศักดิ์ต่างๆ ต าราทางกฎหมาย บทความทางวิชาการทาง
นิติศาสตร์  เ อกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เ ก่ีย วข้องทั้ ง
ภ าษา ไทยและภ าษาต่ า งป ร ะ เ ทศ  แหล่ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจของต ารวจ
รถไฟในด้านรักษาความปลอดภัยและน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา
ต่อไป   
 
4. ผลการวิจัย 

1. การถ่ายโอนภารกิจต ารวจรถไฟไปสังกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย  ด้วยเหตุที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมีภารกิจที่หลากหลายและมีจ านวนมากเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชน และให้ความร่วมมือแก่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงานทั่วประเทศ อันส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ท าให้ไม่

สามารถด าเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมายของทาง
ราชการและเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องไปพร้อมๆ  กันอย่างสมบูรณ์ ท าให้ผู้เขียน
จะได้น าเสนอความจ าเป็นในการถ่ายโอนภารกิจต ารวจ
รถไฟ ดังต่อไปน้ี 

1.1 โครงสร้างของต ารวจรถไฟ 
การจัดโครงสร้างภารกิจของต ารวจรถไฟมีการแบ่งภารกิจ
ต ารวจรถไฟไว้ภายใต้ข้อบังคับ โครงสร้างต ารวจรถไฟได้
ถูกก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (พระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 10) โดยมีการออ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติและได้ประกาศ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหน่วยงาน
และเขตอ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของส่วนกลาง โครงสร้างของต ารวจรถไฟและการรถไฟ
แห่งประเทศไทย  ในมาตรา 4 ให้แบ่งส่วนราชการใน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข. ให้จัดตั้งกองบัญชาการหรือ
ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ (12) กอง
บังคับการสอบสวนกลาง ข้อ 3 ก าหนดให้ส่วนราชการใน
สัง กัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มี เขตอ านาจการ
รับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ 
ตามประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หน่วยงานและเขตอ านาจการรับผิดชอบ (สุเทพ โตอ้ิม, 
2541) หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ 
สามารถแบ่งส่วนราชการตามข้อบังคับการรถไฟ โดยมี
การแบ่งส่วนภารกิจของกองต ารวจรถไฟ  ได้แก่ กอง
ก ากับการ 1 กองก ากับการ 2 กองก ากับการ 3 กอง
ก ากับการ 4 และกองก ากับการ 5 ซ่ึงทั้งหมดอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
ซ่ึงสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โครงสร้างหน่วยงาน
ภายในที่มีการจัดตั้งรูปแบบลักษณะ 

การแบ่งส่วนงานของกองต ารวจรถไฟให้เป็นไป
ตามพระ ร าชบัญญั ติ ต าร วจแห่ ง ช าติ  พ . ศ .2547 
นอกจากน้ีต ารวจรถไฟก็ได้มีการก าหนดภารกิจโครงสร้าง
ภายในภายใต้ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อ 3 
ก าหนดให้ส่วนราชการในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มีเขตอ านาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ขอ ง ส่ ว น ร า ช ก าร  กอ ง บั ง คั บ กา ร ต า ร ว จร ถ ไ ฟ 
ประกอบด้วย กองก ากับการ 1 กองก ากับการ 2 กอง 
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ก ากับการ 3 กองก ากับการ 4 และกองก ากับ 5 
ท าให้พบว่าภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีการโอนภารกิจการ ด าเนินการรูปแบบ
โครงสร้างของต ารวจรถไฟภายใต้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานแบบบูรณาการของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
เพื่อที่จะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีความปลอดภัย
แก่ประชาชนที่เดินทางโดยไฟ ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นที่
ต้องถ่ายโอนภารกิจของกองต ารวจรถไฟไปสังกัดการ
รถไฟแห่งประเทศไทยตามแนวคิดคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) กล่าวว่า ที่
ประชุมปฏิรูปต ารวจ ที่มีพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 
เป็นประธาน ได้หารือกันว่าเวลาน้ีเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่
เพียงพอ มีเพียง 2 แสนกว่าคนเท่าน้ัน ซ่ึงตามหลักสากล 
ต ารวจ 3 นาย ดูแลประชากร 1 แสนคน แต่สาเหตุที่ไม่
พอเพราะต ารวจมีภารกิจในด้านอ่ืนๆ จึงเห็นตรงกันใน
เบื้องต้นว่าให้ถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานเก่ียวข้อง 11 
ด้านรับผิดชอบ อาทิ ต ารวจราจร ต ารวจป่าไม้ ต ารวจ
ท่องเที่ยว และต ารวจรถไฟ เป็นต้นโดยต้องให้เวลา
หน่วยงานน้ันๆเตรียมความพร้อมในการตั้งงบประมาณ 
ซ่ึงอาจจะมีกรอบระยะเวลา 5 ปี หรือหน่วยงานใดมีความ
พร้อมเร็วกว่าน้ี อาจจะ 1 หรือ 2 ปี มีความพร้อมก็
สามารถโอนภารกิจได้เลย โดยไม่ได้เอาตัวต ารวจไปด้วย 
แต่จะให้เกิดจากความสมัครใจไปอยู่ในหน่วยงานน้ันๆ 
หรือไม่ ดังน้ัน สุดท้ายแล้วภารกิจของต ารวจจะเหลือ
เพียงหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและดูแล
ความปลอดภัย ให้ กั บป ระชาชนเพี ย งอย่ าง เดี ย ว 
นอกจาก น้ีที่ ป ระชุมยั งพู ดคุ ยถึ งการ ใช้ ไอทีระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพการท างานมากขึ้นเพื่อช่วย
บริการประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใน
เรื่องไทยแลนด์ 4.0 อาทิ อาทิ ใช้ในการบันทึกปากค า 
แจ้งความ แต่ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องน้ี ทั้งน้ีทางรัฐบาลได้
ก าชับให้คณะกรรมการปฏิรูปหามาตรการโยกย้ายแต่งตั้ง
ต ารวจให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีน้ี และด าเนินการปฏิรูปทั้ง
ระบบในเดือน เม.ย. ปี 2561 ซ่ึงเป็นวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล 
(กก.ปฏิรูปต ารวจ เล็งถ่ายโอนภารกิจต ารวจ 11 ด้าน 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_49185
. สืบค้นวันที่ 12/9/2560) 

 ดังน้ัน ภารกิจหลักของต ารวจรถไฟได้มีการ
ก าหนดภารกิจในด้านการรักษาความปลอดภัยบนขบวน
รถไฟและเขตพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยรับผิดชอบ
แต่กลับพบว่าภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้มี
การก าหนดโครงสร้างภารกิจเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ในการก าหนดกองต ารวจรถไฟภายใต้ข้อบังคับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 ข้อที่ 27 แต่กลับ
มิได้ มีการก าหนดภารกิจโครงสร้างตลอดจนอ านาจ
หน้าที่ของกองต ารวจรถไฟ มีแต่เพียงก าหนดข้อบังคับให้
จัดตั้งกองต ารวจรถไฟไว้เท่าน้ัน แต่กลับก าหนดให้ต ารวจ
รถไฟ แบ่งส่วนของโครงสร้างภารกิจตาม พระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ท าให้การท างานของต ารวจ
รถไฟยังต้องอาศัยสายการบังคับบัญชาจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ทั้งที่ต ารวจรถไฟมีภารกิจและอ านาจ
หน้าที่รักษาความปลอดภัยบนขนวนและในเขตพื้นที่
รถไฟ ที่สอดคล้องกับภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายของสองหน่วยงานมี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั น ใ นทุ ก ๆด้ าน  ต ลอ ดจ น ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพรวมไปถึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือกัน
ในการท างาน ควรที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจของกอง
ต ารวจรถไฟภายใต้สังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไป
สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด 
กระทรวงคมนาคม 

1.2 อ านาจหน้าที่ของต ารวจรถไฟ 
กองบังคับการต ารวจรถไฟซ่ึงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของกองบัญชาการสอบสวนกลาง ซ่ึงสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
โดยสารที่มาใช้บริการกับการรถไฟแห่งประเทศไทย  ใน
เส้นทางที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก าหนดตาม
เส้นทางการเดินรถไฟทั่วประเทศ ทั้งในบริเวณที่ท าการ
ของการรถไฟ และบนขบวนรถไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบทั้งภาคพื้นดิน( เขตที่ท าการการรถไฟ) และบน
ขบวนรถไฟ โดยมีก าลังเจ้าหน้าที่สายตรวจคอยตรวจตรา
ป้องกันและระงับเหตุ และเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน
ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระท าความผิด 
ดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการรถไฟ เช่น
การป้องกันปราบปรามการโจรกรรมทรัพย์สินของการ
รถไฟ การจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดเก่ียวกับ
การโดยสารและสัมภาระ เป็นต้น งานพิเศษอ่ืนๆ เช่น 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_49185
https://www.khaosod.co.th/politics/news_49185


 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 293 ~ 
 

งานถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
พระบรมวงศานุวงศ์ เน่ืองในวโรกาสเสด็จยังสถานที่ต่างๆ 
โดยขบวนรถไฟหรือผ่านเขตรถไฟและรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญที่เดินทางโดยรถไฟ ตลอดจนการ
รักษาและคุ้มครองการขนส่งเงิน 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2547 ได้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ น้ี กฎกระทรวงเ ม่ือ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ โดยการ
แบ่งส่วนราชการตามส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็น
กองบัญชาการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน ให้ออกเป็น
กฎกระทรวงและให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ในพระราช
กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงน้ัน แล้วแต่กรณี รวมไปถึง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 
ที่ให้ (พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552มาตรา 6) กองบัญชาการสอบสวน
กลางมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลกองบังคับการต ารวจรถไฟ
ที่มีเขตอ านาจหน้าที่ ในความรับผิดชอบ ถวายความ
ปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช
ทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ
วงศ์ และพระราชอาคันตุกะ รวมถึงรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญอ่ืนๆ รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาบนขบวนรถไฟ 
และเขตพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและความผิดอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ตามที่
รอง ผบช.สอบสวนกลางท าหนังสือสอบถามผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท. 
พร้อมรับโอนภารกิจแทนต ารวจรถไฟ ตามแนวคิดปฏิรูป
องค์กรต ารวจหรือไม่ 
  ที่กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง วันน้ี  
(5 ก.พ.) พล.ต.ต.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองผู้บัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ท าหนังสือถึงผู้ว่า
การการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เรื่องการถ่ายโอน
ภารกิจส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) ใจความว่า เน่ือง
จาส านักงานต ารวจแห่งชาติมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ก าหนดแนวทางปฏิรูปองค์กรต ารวจ โดยมีคณะท างาน
ด้านถ่ายโอนภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติไปให้

หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ มีห น้าที่ รั บผิ ดชอบโดยตรง 
“เน่ืองจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีแนวคิดที่จะ
ถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของ ตร.ไปยังรัฐมนตรี
ที่รักษาการตาพระราชบัญญัติที่ เ ก่ียวข้อง ซ่ึง ตร .ได้
พิจารณาแล้วว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย หาก 
ตร.พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย หาก ตร.จะถ่ายโอน
ภารกิจตั้งแต่การสืบสวน การอนุมัติตรวจค้น การจับกุม 
การสอบสวนคดีอาญา ซ่ึง ตร.ด าเนินการอยู่ให้แก่ท่านทุก
ขั้นตอน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ท่านมีความพร้อมหรือมี
ความประสงค์จะขอรับโอนงานทั้งหมดหรือไม่ ขอให้ท่าน
โปรดหารื อและแ จ้งกลั บต่ อ  ตร .ภาย ใน วันที่  13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อจะได้เป็นข้อมูลด าเนินการ
เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป” หนังสือจากรอง 
ผบช.ก.ระบุ (ตร.ถาม ร.ฟ.ท.พร้อมรับโอนภารกิจหรือไม่ 
http://www.manager.co.th/Crime/Viewnews.aspx
?NewsID=9580000014604 .สืบค้นเม่ือ (12/9/2560)  

ดังน้ัน การที่มิได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิจของต ารวจรถไฟ แต่ กับให้ ไปใช้บั งคับตาม 
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.2547 ท าให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจรถไฟ ที่ต้องบังคับ
ใช้ตาม กฎกระทรวง โดยการแบ่งส่วนราชการตาม
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นกองบัญชาการหรือส่วน
ราชการอย่างอ่ืน ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงน้ัน 
แล้วแต่กรณี รวมไปถึงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น
กองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่ให้ กองบัญชาการสอบสวน
กลางมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลกองบังคับการต ารวจรถไฟ
ที่มีเขตอ านาจหน้าที่ ในความรับผิดชอบ ถวายความ
ปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช
ทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ
วงศ์ และพระราชอาคันตุกะ รวมถึงรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญอ่ืนๆ รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (จุฑารัตน์ 
เอ้ืออ านวยและคณะ, 2551 : 180) และกฎหมายอ่ืนอัน
เก่ียวกับความผิดทางอาญาบนขบวนรถไฟ และเขตพื้นที่
การรถไฟแห่งประเทศไทยและความผิดอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

http://www.manager.co.th/Crime/Viewnews.aspx?NewsID=9580000014604
http://www.manager.co.th/Crime/Viewnews.aspx?NewsID=9580000014604
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หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ท าให้เกิด
ปัญหาในการก าหนดอ านาจหน้าที่ตามภารกิจของต ารวจ
รถไฟ 

2 การเปรียบเทียบ กฎหมายประเทศไทย กับ
กฎหมายต่างประเทศ 

1 การเปรียบเทียบการโอนภารกิจต ารวจ
รถไฟ กับ การโอนภารกิจต ารวจในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

ประเทศ สหรัฐอเมริกา มีการก าหนด การแก้ไข
กฎข้อบังคับของ FRA เก่ียวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟ
เพื่อใช้บทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติการ
ขนส่งพื้นผิวของอเมริกา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
FAST FRA มีการแก้ไขระเบียบเพื่อให้: รถไฟเป็นผู้ว่าจ้าง
เจ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟ  

เจ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟจะย้ายจากรัฐหน่ึงไป
ยังอีกรัฐหน่ึงโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการว่าจ้างหรือได้รับ
การรับรองในรัฐใหม่ และรัฐที่จะยอมรับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนต ารวจของรัฐอ่ืนได้รับการยอมรับ
หรือที่ศูนย์ฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล
กลางในฐานะที่ เป็นไปตามการรับรองของเจ้าหน้าที่
ต ารวจขั้นพื้นฐานของรัฐหรือความต้องการของการว่าจ้าง 
บทบัญญัติเฉพาะของ FAST Act ที่ระบุในกฎสุดท้ายน้ี
พระราชบัญญัติ FAST ได้ท าการแก้ไขเพิ่มเติมสามข้อใน
ส่วน 28101 ที่มีอยู่ตอนแรกพระราชบัญญัติ FAST แก้ไข
มาตรา 28101 วรรค (ก) และ (ข) เพื่ออนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟเป็นพนักงานโดยตรงของ รถไฟ
หรือผู้รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟ ( ก่อนหน้าที่  FAST 
มาตรา 28101 ต้องใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟ "จ้าง" 
ทางรถไฟ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติ FAST 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28101 (a) (บทบัญญัติการอนุญาต
ทั่วไปส าหรับเ จ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟ ) เพื่อระบุ
เจ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟอาจเป็น "ทางตรงหรือจ้างโดย" 
ทางรถไฟ การเปลี่ยนแปลงน้ีจะช่วยให้ทางรถไฟไม่เพียง 
แต่จะใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟโดยตรง แต่ยังต้องจ้าง
ผู้รับเหมาเป็นเ จ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟ ในมาตร า 
28101 (ข) (ซ่ึงอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟได้รับ
มอบหมายชั่ วคราวเพื่ อช่วยรถไฟแห่ งที่ สอง )  ค า
แถลงการณ์ฉบับปรับปรุงแก้ไขค าว่า "จ้างโดย" ไป "จ้าง
โดยตรงหรือท าสัญญาโดย" และระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ต ารวจทางรถไฟ การช่วยเหลือทางรถไฟที่สองคือ
พนักงาน "หรือตัวแทนตามความเหมาะสม" ของผู้

ให้บริการรถไฟรายที่สอง ประการที่สองพระราชบัญญัติ 
FAST ได้เพิ่มวรรคหน่ึง (c) ถึงมาตรา 28101 ซ่ึงกล่าวถึง
การถ่ายโอนเจ้าหน้าที่ต ารวจทางรถไฟจากรัฐหน่ึงแห่ง
การจ้างงานหรือที่อยู่อาศัยไปยังรัฐอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ซ่ึงเขาหรือ
เธอได้รับมอบหมาย วรรคหน่ึง (ค) ให้ระยะเวลาระหว่าง
กาลหน่ึงปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการว่าจ้างในรัฐใหม่โดยมี
อ านาจในการบังคับใช้กฎหมายในรัฐใหม่ตามมาตรา 
28101 ประการที่สามพระราชบัญญัติ FAST ได้เพิ่มวรรค
หน่ึง (ง) 28101 โดยเฉพาะอนุญาตให้รัฐอนุญาตให้มีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจของทางรถไฟที่สถาบันต ารวจ
แห่งชาติอ่ืนที่ได้รับการยอมรับหรือศูนย์ฝึกอบรมด้านการ
บังคับใช้กฎหมายแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามการรับรอง
เจ้าหน้าที่ต ารวจขั้นพื้นฐานของรัฐหรือข้อก าหนดการ
ว่าจ้าง 

แต่ในส่วนของประเทศไทย กลับมิได้มีการ
ก าหนดให้มีการโอนถ่ายภารกิจต ารวจรถไฟ มีแต่เพียง
ก าหนดให้ต ารวจรถไฟเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโครงสร้าง
ตลอดจนอ านาจหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซ่ึงแตกต่างกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการก าหนดให้ การรถไฟเป็นผู้
จ้างเจ้าหน้าที่ต ารวจรถไฟ ในการท าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย รวมไปถึง การถ่ายโอนเจ้าหน้าที่ต ารวจทาง
รถไฟจากรัฐหน่ึงแห่งการจ้างงานหรือที่อยู่อาศัยไปยังรัฐ
อ่ืนที่ ได้รับมอบหมาย ท าให้ประเทศไทย จึงต้องน า
แนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา มาก าหนดเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจ
โครงสร้างตลอดจนอ านาจหน้าที่ของต ารวจรถไฟ 
เพื่อที่จะท าให้ประเทศไทยได้รับการปรับปรุงภารกิจ
โครงสร้างตลอดจนอ านาจหน้าที่ รวมไปถึงการถ่ายโอน
ภารกิจโครงสร้างตลอดจนอ านาจหน้าที่ของต ารวจรถไฟ
ไปสู่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการร่วมมือเป็นองค์กร
ที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในเจริญรุ่ง
เรื่องยิ่งขึ้นไป  
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการที่  พระราชบัญญัติ การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา6 ให้จัดตั้งการรถไฟขึ้น 
เรียกว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปน้ี (1) รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ 
กระทรวงคมนาคม (2) จัดด าเนินการและน ามาซ่ึงความ
เจริญของกิจการรถไฟ เพื่อประ โยชน์แห่ งรัฐและ

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 
 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 295 ~ 
 

ประชาชน และด าเนินธุรกิจอันเก่ียวกับการขนส่งของ
รถไฟและธุร กิจอ่ืนซ่ึงเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ 
ตลอดจน การที่ต ารวจรถไฟและการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยได้ให้ความส าคัญเหมือนกันในด้านการรักษาความ
ปลอดภัยบนเขตพื้นที่ขบวนรถไฟ ท าให้พบว่าภารกิจของ
หน่วยงานทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน ซ่ึงมีบทบัญญัติใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของต ารวจรถไฟและการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ในการก าหนดภารกิจของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดภารกิจโครงสร้างเหมือนกับ
ต ารวจรถไฟ แต่กับมีการจัดตั้งกองต ารวจรถไฟภายใต้
ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 ข้อที่ 27 
โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสืบสวน  สอบสวน  
ป้องกัน ระงับ และปราบปรามอาชญา การรักษาความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตและบนขบวนรถไฟ รวมไป
ถึง การแบ่งส่วนงานของกองต ารวจรถไฟให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 นอกจากน้ี
ต ารวจรถไฟก็ได้มีการก าหนดภารกิจโครงสร้างภายใน
ภายใต้ประกาศส า นักงานต ารวจแห่ งชาติ  ข้ อ  3 
ก าหนดให้ส่วนราชการในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มีเขตอ านาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ขอ ง ส่ ว น ร า ช ก าร  กอ ง บั ง คั บ กา ร ต า ร ว จร ถ ไ ฟ 
ประกอบด้วย กองก ากับการ 1 กองก ากับการ 2 กอง
ก ากับการ 3 กองก ากับการ 4 และกองก ากับ 5 ท าให้
พบว่า ภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
การโอนภารกิจการ ด าเนินการรูปแบบโครงสร้างของ
ต ารวจรถไฟภายใต้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานแบบบูรณา
การของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนที่
เดินทางโดยไฟ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องถ่ายโอนภารกิจ
ของกองต ารวจรถไฟไปสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย  

1 การถ่ายโอนภารกิจต ารวจรถไฟไปสังกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย   

ในปัจจุบันต ารวจรถไฟ มีการก าหนดภารกิจใน
การถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา
นุวงศ์ เม่ือเสด็จฯ ทางรถไฟ หรือเสด็จฯ ผ่านทางรถไฟใน
เขตรับผิดชอบ หรือในขณะแปรพระราชฐาน ท าการ
สอบสวนคดีอาญาทั้งหลายซ่ึงได้เกิด อ้างหรือเชื่อว่าได้
เกิดในเขตสถานีรถไฟ บนขบวนรถไฟ บริเวณสถานที่ท า
การของการรถไฟฯ และในกิจการของการรถไฟฯ การ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในหน้าที่ของต ารวจ
โดยทั่วไป ซ่ึงจะต้องรับผิดชอบทั้งในเขตที่ท าการของการ
รถไฟฯ ตามสถานีรถไฟและบนขบวนรถ รักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยจัดต ารวจควบคุมขบวนรถให้
คอยระวังดูแลรักษาความปลอดภัย และให้ความคุ้มครอง
นักท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน โดยการจัดตั้งหน่วยบริการไว้ตาม
สถานีรถไฟที่ส าคัญตลอดทุกสาย จัดต ารวจจราจรประจ า
สถานีรถไฟใหญ่ๆ แนะน าตักเตื อนผู้ โ ดยสาร  ให้
ระมัดระวังอันตรายจากอุบัติเหตุและพวกมิจฉาชีพ 
ปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ตามแผนแม่บท
กรมต ารวจอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของต ารวจ
รถไฟให้ดียิ่งขึ้นในสายตาของประชาชนทั่วไปและเกิด
ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีของประชาชนกับต ารวจ
รถไฟ ภารกิจพิเศษเก่ียวกับการอารักขาบุคคลส าคัญที่
เดินทางมากับขบวนรถ ควบคุมและรักษาความปลอดภัย
ในการขนย้ายธนบัตรของการธนาคารแห่งประเทศไทย 
การขนย้ายเหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์ ตลอดจน
การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท
สาธารณูปการด้านขนส่งของประเทศ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อด าเนินธุรกิจด้านการ
ขนส่งทางรถไฟ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน รัฐ และ
องค์กร ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนด้านการคมนาคม ส่วนส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย และ
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้กับประชาชน
ผู้ใช้บริการมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่มีกิจการรถไฟเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย 

นอกจากน้ี การที่ มิได้ มีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ตามภารกิจของต ารวจรถไฟ แต่กับให้ไปใช้บังคับ
ตาม พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ท าให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจรถไฟ ที่ต้องบังคับ
ใช้ตาม กฎกระทรวง โดยการแบ่งส่วนราชการตาม
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นกองบัญชาการหรือส่วน
ราชการอย่างอ่ืน ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงน้ัน 
แล้วแต่กรณี รวมไปถึงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น
กองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่ให้ กองบัญชาการสอบสวน
กลางมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลกองบังคับการต ารวจรถไฟ 
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ที่มีเขตอ านาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ ถวาย
ความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรม
วงศานุวงศ์ และพระราชอาคันตุกะ รวมถึงรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญอ่ืนๆ รักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร 
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาบนขบวน
รถไฟ และเขตพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและ
ความผิดอ่ืนที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ท าให้เกิดปัญหาในการก าหนดอ านาจหน้าที่
ตามภารกิจของต ารวจรถไฟ 

ดังน้ัน ภารกิจโครงสร้างตลอดจนอ านาจหน้าที่
ของต ารวจรถไฟได้ถูกก าหนด ไว้ใน กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ.2552 ท าให้พบว่า
ภารกิจหลักของต ารวจรถไฟได้มีการก าหนดภารกิจใน
ด้านการรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟและเขตพื้นที่
การรถไฟแห่งประเทศไทยรับผิดชอบแต่กลับพบว่า
ภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้มีการก าหนด
โครงสร้างภารกิจเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย ใน
การก าหนดกองต ารวจรถไฟภายใต้ข้อบังคับการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 ข้อที่ 27 แต่กลับมิได้ มีการ
ก าหนดภารกิจโครงสร้างตลอดจนอ านาจหน้าที่ของกอง
ต ารวจรถไฟ มีแต่เพียงก าหนดข้อบังคับให้จัดตั้งกอง
ต ารวจรถไฟไว้เท่าน้ัน แต่กลับก าหนดให้ต ารวจรถไฟ 
แบ่งส่วนของโครงสร้างภารกิจตาม พระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ท าให้การท างานของต ารวจ
รถไฟยังต้องอาศัยสายการบังคับบัญชาจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ทั้งที่ต ารวจรถไฟมีภารกิจและอ านาจ
หน้าที่รักษาความปลอดภัยบนขนวนและในเขตพื้นที่
รถไฟ ที่สอดคล้องกับภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายของสองหน่วยงานมี
ความสั มพั น ธ์ กันในทุ กๆด้ าน   ต ลอดจน ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพรวมไปถึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือกัน
ในการท างาน ควรที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจของกอง
ต ารวจรถไฟภายใต้สังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไป
สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด 
กระทรวงคมนาคม 

1.1 โครงสร้างของต ารวจรถไฟ 

ต ารวจรถไฟได้ให้ความส าคัญเหมือนกันในด้าน
การรักษาความปลอดภัยบนเขตพื้นที่ขบวนรถไฟ ท าให้
พบว่าภารกิจของต ารวจรถไฟ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 6 (4) ว่าด้วยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน
และความม่ันคงของราชอาณาจักร มาตรา 10 (2) ว่าด้วย
กองบัญชาการ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและการแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน 
ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงน้ัน แล้วแต่กรณี 
พระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 มาตรา 
4 ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ดังต่อไปน้ี ข. ให้จัดตั้งกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มี
ฐ านะ เที ยบ เท่ ากองบัญชาการ   ดั งต่ อ ไป น้ี  (12) 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มาตรา 6 ให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศก าหนดหน่วยงานและเขต
อ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วน
ราชการตามมาตรา 4 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หน่วยงานและเขตอ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การ
ปกครองของส่วนราชการ ข้อ 3 ก าหนดให้ส่วนราชการใน
สัง กัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มี เขตอ านาจการ
รับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ 
กองบังคับการต ารวจรถไฟ ประกอบด้วย กองก ากับการ 
1 กองก ากับการ 2 กองก ากับการ 3 กองก ากับการ 4 
และกองก ากับ  5  

ดังน้ัน เพื่อต้องการกระจายอ านาจการบริหาร
จากเดิมที่รวมศูนย์ไว้ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) 
ให้กระจายไปสู่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
โดยมีหน่วยงานตามกฎหมายคอยก ากับ รวมทั้ งให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แต่งตั้ง 
โยกย้ายหรือถอดถอน นอกจากน้ีให้จัดโครงสร้างองค์กร
ต ารวจ รวมถึงปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้มีความเหมาะสม 
โดยให้ต ารวจที่เก่ียวข้องกับงานด้านใด ให้โอนไปขั้นตรง
กับหน่วยงานน้ัน เช่น ต ารวจป่าไม้ไปอยู่กับกรมป่าไม้ 
ต ารวจรถไฟ ไปอยู่กับการรถไฟแห่งประเทศไทยและ
ต ารวจท่องเที่ยว ให้ไปอยู่กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  

1.2 อ านาจหน้าที่ของต ารวจรถไฟ 
จากการที่  พระราชบัญญัติ การรถไฟแห่ ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา6 ให้จัดตั้งการรถไฟขึ้น 
เรียกว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 
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ดังต่อไปน้ี (1) รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ 
กระทรวงคมนาคม (2) จัดด าเนินการและน ามาซ่ึงความ
เจริญของกิจการรถไฟ เพื่อประ โยชน์แห่ งรัฐและ
ประชาชน และด าเนินธุรกิจอันเก่ียวกับการขนส่งของ
รถไฟและธุร กิจอ่ืนซ่ึงเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ 
ตลอดจน การที่ต ารวจรถไฟและการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยได้ให้ความส าคัญเหมือนกันในด้านการรักษาความ
ปลอดภัยบนเขตพื้นที่ขบวนรถไฟ  ท าให้พบว่าภารกิจ
ของหน่วยงานทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน ซ่ึงมีบทบัญญัติ
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของต ารวจรถไฟและการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ในการก าหนดภารกิจของการ
รถไฟแห่งประเทศไทยมิได้มีการก าหนดภารกิจโครงสร้าง
เหมือนกับต ารวจรถไฟ แต่กับมีการจัดตั้งกองต ารวจรถไฟ
ภายใต้ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 
ข้อที่ 27 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ การสืบสวน 
สอบสวน ป้องกัน ระงับ และปราบปรามอาชญา การ
รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตและบนขบวน
รถไฟ รวมไปถึง การแบ่งส่วนงานของกองต ารวจรถไฟให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
นอกจากน้ีต ารวจรถไฟก็ได้มีการก าหนดภารกิจโครงสร้าง
ภายในภายใต้ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อ 3 
ก าหนดให้ส่วนราชการในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มีเขตอ านาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของส่ วนร าชกา ร   กองบั ง คั บ ก าร ต า ร วจร ถ ไ ฟ 
ประกอบด้วย กองก ากับการ 1 กองก ากับการ 2 กอง
ก ากับการ 3 กองก ากับการ 4 และกองก ากับ 5 ท าให้
พบว่า ภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
การโอนภารกิจการ ด าเนินการรูปแบบโครงสร้างของ
ต ารวจรถไฟภายใต้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานแบบบูรณา
การของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนที่
เดินทางโดยการรถไฟ  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1 แนวทางการการถ่ายโอนภารกิจต ารวจ
รถไฟไปสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย   
จากการที่ ต ารวจรถไฟได้มีการก าหนดภารกิจของต ารวจ
รถไฟ ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ .ศ.2547 
มาตรา 6 (4) ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ค ว า ม ม่ั น ค ง ข อ ง

ราชอาณาจักร มาตรา 10 (2) ว่าด้วยกองบัญชาการ ให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและการแบ่งส่วนราชการเป็น
กองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน ให้ออกเป็น
กฎกระทรวงและให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ในพระราช
ก ฤ ษ ฎี ก า ห รื อ ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง น้ั น  แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี 
พระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 มาตรา 
4 ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ดังต่อไปน้ี ข. ให้จัดตั้งกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มี
ฐ านะ เที ยบ เท่ า กองบัญชาการ  ดั ง ต่ อ ไป น้ี  (12) 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มาตรา 6 ให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศก าหนดหน่วยงานและเขต
อ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วน
ราชการตามมาตรา 4 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หน่วยงานและเขตอ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การ
ปกครองของส่วนราชการ ข้อ 3 ก าหนดให้ส่วนราชการใน
สัง กัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มี เขตอ านาจการ
รับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ 
กองบังคับการต ารวจรถไฟ ประกอบด้วย กองก ากับการ 
1 กองก ากับการ 2 กองก ากับการ 3 กองก ากับการ 4 
และกองก ากับ 5 ท าให้พบว่า ต ารวจรถไฟมี การก าหนด
โครงสร้างตลอดจนอ านาจหน้าที่ตามภารกิจของต ารวจ
รถไฟ ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ท า
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจรถไฟ ที่ต้องบังคับใช้ตาม 
กฎกระทรวง โดยการแบ่งส่วนราชการตามส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเป็นกองบัญชาการหรือส่วนราชการอย่าง
อ่ืน ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ก าหนดอ านาจหน้าที่
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงน้ัน เป็นตาม
ขอบเขตของการแบ่งส่วนราชการ จึงเห็นควรแก้ไข
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 6 ใน
การถ่ายโอนภารกิจต ารวจรถไฟ ไปสังกัดการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย   

2 แนวทางการถ่ายโอนภารกิจโครงสร้างของ
ต ารวจรถไฟ 
 จากการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการ
ก าหนดข้อบังคับการรถไฟฉบับที่ 2.1 โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 25 (4) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟ
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ข้อที่ 2 การแบ่งส่วนงาน
และหน้าที่บริหารให้จัดแบ่งไว้ดังน้ี ประกอบด้วย (27) 
กองต ารวจรถไฟตลอดจนข้อที่ 4 การบริหารงานที่แบ่งไว้
ในข้อที่ 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังน้ี กองต ารวจ 
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รถไฟ  มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ การสืบสวน สอบสวน 
ป้องกัน ระงับ และปราบปรามอาชญา การรักษาความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตและบนขบวนรถไฟ การแบ่ง
ส่ ว น ง า น ข อ ง ก อ ง ต า ร ว จ ร ถ ไ ฟ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ท าให้พบว่า 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการก าหนดข้อบังคับของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยตามมาตรา 25 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ใน
การจัดตั้งกองต ารวจรถไฟเพื่อที่จะรองรับ การปฏิบัติ
หน้าที่ของต ารวจไฟ จึงเห็นควรแก้ไข พระราชบัญญัติการ
รถไฟแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2494 มาตรา 25 (4) ใน
การถ่ายโอนภารกิจของต ารวจรถไฟมาสังกัดการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

3.แนวทางการถ่ายโอนภารกิจอ านาจหน้าที่ของ
ต ารวจรถไฟ 
  ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
มาตรา 6 (4) ว่าด้วยการรัก 
ษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและ
ความม่ันคงของราชอาณาจักร มาตรา 10 (2) ว่าด้วย
กองบัญชาการ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและการแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน  
ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงน้ัน แล้วแต่กรณี 
พระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 มาตรา 4 
ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 
ข. ให้จัดตั้งกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่ มีฐานะ
เทียบเท่ากองบัญชาการ ตลอดจน การรถไฟแห่งประเทศ
ไทยมีการก าหนดข้อบังคับการรถไฟฉบับที่ 2.1 โดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 25 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ข้อที่ 2 การแบ่ง
ส่วนงานและหน้าที่บริหารให้จัดแบ่งไว้ดังน้ี ประกอบด้วย 
(27) กองต ารวจรถไฟตลอดจนข้อที่ 4 การบริหารงานที่
แบ่งไว้ในข้อที่ 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังน้ี กอง
ต ารวจรถไฟ มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ การสืบสวน 
สอบสวน ป้องกัน ระงับ และปราบปรามอาชญา การ
รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตและบนขบวน
รถไฟ การแบ่งส่วนงานของกองต ารวจรถไฟให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.2547 ท าให้พบว่า
แนวทางที่เหมาะในการถ่ายโอนภารกิจของต ารวจรถไฟ
มาสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย เห็นควรให้แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.

2494 มาตรา6 ให้จัดตั้งการรถไฟขึ้น เรียกว่า การรถไฟ
แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี (1) รับโอน
กิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม 
(2) จัดด าเนินการและน ามาซ่ึงความเจริญของกิจการ
รถไฟ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และด าเนิน
ธุรกิจอันเก่ียวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอ่ืนซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่กิจการรถไฟ (3) มีการก าหนดกฎหมายใน
การโอนภารกิจต ารวจรถไฟ ส าหรับการแต่งตั้งต ารวจ
รถไฟและการโอนต ารวจต ารวจไฟไปสังกัดบริษัทรถไฟ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494  
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547. 
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 การแบ่ง
ส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของ 
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2498 
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