
 
ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ฉบับท่ี ๒.๑ 
การแบ่งส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วนงาน
และอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้การบริหารงานเกิดความ
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17/๒๕๕8  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8  
จึงวางข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วนงาน
และอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดาข้อบังคับใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4  ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วน
งานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  ๒  การแบ่งส่วนงานและหน้าที่บริหาร ให้จัดแบ่งไว้ดังนี้ 
   ๒.๑ ส่วนงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย 
     2.1.1 ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
   ๒.2 ส่วนงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย 
      2.2.1 ฝ่ายตรวจสอบภายใน      
   ๒.3 ส่วนงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย 
     2.3.1   ส านักงานผู้ตรวจการรถไฟ  
     2.3.2  ศูนย์บริหารความเสี่ยง 
     2.3.3   กองบังคับการต ารวจรถไฟ 
    2.4 กลุ่มยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
      2.4.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     2.4.2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.4.3   ส านักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา 
     2.4.4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ 
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   ๒.5 กลุม่อ านวยการ  ประกอบด้วย   
      2.5.1 ฝ่ายการเงินและการบัญชี 
     2.5.2   ฝ่ายการพัสดุ 
     2.5.3  ส านักงานอาณาบาล   
     2.5.4  ส านักงานแพทย์    
   ๒.6 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  
     2.6.1  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง 
     2.6.2 ฝ่ายการช่างโยธา 
    ๒.7 กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า  ประกอบด้วย 
     2.7.1 ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
     2.7.2 ส านักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า 
   ๒.8 กลุ่มธุรกิจการเดินรถ  ประกอบด้วย     
      2.8.1 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 
     2.8.2 ฝ่ายบริการโดยสาร 
     2.8.3 ฝ่ายบริการสินค้า    
      2.8.4 ส านักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ 
   ๒.9 กลุ่มธุรกิจการซ่อมบ ารุงรถจักรและล้อเลื่อน  ประกอบด้วย     
     2.9.1  ฝ่ายการช่างกล 
      2.9.2 ส านักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ ารุง 
   ๒.10 กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน  ประกอบด้วย 
      2.10.1 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน   
     2.10.2 ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน    
   2.11 ส่วนงานผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร  ประกอบด้วย 
      2.11.1  ส านักงานผู้ว่าการ  
     2.11.2  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
   2.12 ส่วนงานผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
     2.12.1  กองควบคุมการปฏิบัติการ”         

  ข้อ 5  ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วน
งานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 3 การบริหารงานของแต่ละกลุ่ม ฝ่าย ส านักงาน ศูนย์ กอง มีรองผู้ว่าการ ผู้อ านวยการฝ่าย  
วิศวกรใหญ่ หัวหน้าส านักงาน ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้ากอง และต าแหน่งอ่ืนๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้บังคับบัญชา
ควบคุมรับผิดชอบ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย” 
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 ข้อ 6  ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วน
งานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายระบบข้อมูล และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางนโยบาย ระเบียบและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  เพ่ือให้ได้มา พัฒนา บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ ให้บริการงานบุคคล  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายหนึ่งคน และผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายหนึ่งคน แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้ 
  ๑ แผนกบริหารงานทั่วไป 
  ๒ กองพัฒนาองค์การและการบริหารงาน 
   ๒.๑ งานพัฒนาองค์การ 
   ๒.๒ งานพัฒนาระบบงาน 
   ๒.๓ งานมาตรฐานต าแหน่ง 
  ๓ กองพัฒนาบุคคล 
   ๓.๑ งานวางแผนและพัฒนา 
   ๓.๒ งานพัฒนาบุคคล 
  ๔ กองการบุคคล 
   ๔.๑    งานวางแผนและสรรหา 
    ๔.๒   งานอัตราก าลัง 
    ๔.๓   งานประวัติ 
    ๔.๔    งานบุคคล 
  ๕ กองเงินเดือนและค่าจ้าง 
     ๕.๑ งานตรวจสอบค่าตอบแทน 
    ๕.๒ งานตรวจสอบเงินเดือนและค่าจ้าง 
    ๕.๓   งานบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 
  ๖ กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 
    ๖.๑   งานสวัสดิการ 
    ๖.๒   งานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
    ๖.๓   งานแรงงานและพนักงานสัมพันธ์ 
    ๖.๔    งานบริหารกองเงินสะสมและกองทุนสงเคราะห์ 
  ๗ กองวินัยและสอบสวน 
    ๗.๑    งานวินัยและสอบสวน  ๑ 
    ๗.๒   งานวินัยและสอบสวน  ๒ 
    ๗.๓    งานวินัยและสอบสวน  ๓ 
    ๗.๔    งานวินัยและสอบสวน  ๔ 
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    ๗.๕    งานมาตรฐานวินัยและปกครอง 
    ๗.๖    งานละเมิด 
  ๘ กองอาชีวอนามัย 
    ๘.๑   งานอาชีวอนามัย 
    ๘.๒   งานมาตรฐานความปลอดภัย 
  แต่ละกองมีหัวหน้ากอง แต่ละแผนกหรือแต่ละงานมีหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้างาน ตามล าดับ        
เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ”  

“ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การก าหนดยุทธศาสตร์สารสนเทศ จัดท าแผนงบประมาณและ
แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารงานโครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย การบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ให้บรรลุตามเป้าหมาย และท าการศึกษาข้อมูล การก าหนด
มาตรฐานวิชาการและความปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนงานสารสนเทศด้านมาตรฐานวิชาการ และความปลอดภัย
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายหนึ่งคน แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้ 
 ๑ แผนกบริหารงานทั่วไป 
 ๒ กองยุทธศาสตร์สารสนเทศ 

 ๒.๑ งานวางแผนสารสนเทศและงบประมาณ 
 ๒.๒ งานสารสนเทศด้านมาตรฐาน วิชาการและความปลอดภัย 
 ๒.๓ งานควบคุมโครงการ 

 ๓ กองระบบงานสารสนเทศ 
 ๓.๑ งานสารสนเทศ 1 
 ๓.๒ งานสารสนเทศ 2 
 ๓.๓ งานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและคลังข้อมูล 

 ๔ กองเทคนิคสารสนเทศ 
 ๔.๑ งานบริหารจัดการเว็บไซต์  
 ๔.๒ งานบริหารจัดการระบบอินทราเน็ต 
 ๔.๓ งานสนับสนุนด้านเทคนิค 

 ๕ กองโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ 
   ๕.๑  งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
   ๕.๒ งานบริการระบบเครือข่าย 
   ๕.๓  งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   ๕.๔ งานประมวลผลข้อมูล   
  แต่ละกองมีหัวหน้ากอง  แต่ละแผนกหรือแต่ละงานมีหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้างาน ตามล าดับ           
เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ” 
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  ข้อ 7  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบและส่วนงานของศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ 
ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ล าดับถัดจากศูนย์บริหารความเสี่ยง 

“ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา ออกแบบและบริหารงานฝึกอบรม โรงเรียน

วิศวกรรมรถไฟ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  และจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบรางเพ่ือเตรียม
บุคลากรรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองคุณสมบัติของพนักงานเทคนิค
วิชาชีพระบบราง ให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีหัวหน้าส านักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ แบ่งส่วนงาน
ออกเป็นดังนี้   
  1 แผนกบริหารงานทั่วไป  
  2 แผนกบริการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
  3 กองติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
    3.๑   งานก าหนดหลักสูตรและโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
    3.๒   งานติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 
    3.๓   งานพัฒนาระบบการฝึกอบรม   
   4 กองการอบรมด้านการบริหารงาน 
    4.๑   งานฝึกอบรมการบริหารงาน 
    4.๒   งานฝึกอบรมทั่วไป 
   4.๓   งานฝึกอบรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  5 กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ 
    5.๑   งานฝึกอบรมด้านการเดินรถและขนส่ง 
    5.๒   งานฝึกอบรมด้านการช่างกล 
    5.๓   งานฝึกอบรมด้านการช่างโยธา 
    5.๔   งานฝึกอบรมด้านการสื่อสารและอาณัติสัญญาณ    
   แต่ละกองมีหัวหน้ากอง แต่ละแผนกหรือแต่ละงานมีหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้างาน ตามล าดับ                        
เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ” 

 ข้อ 8  ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่ง  
ส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะการแบ่งส่วนงาน
ในฝ่ายการช่างโยธา ล าดับที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ๙ และล าดับที่ 10 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
     “ ๒  กองจัดซื้อจัดจ้าง     
    ๒.๑  งานจัดซื้อจัดจ้างด้านทาง    
    ๒.๒  งานจัดซื้อจัดจ้างด้านอาคารและสถานที่   
    ๒.๓  งานจัดซื้อจัดจ้างด้านสะพานและอ่ืนๆ     
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  3   ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล 
        3.๑  แผนกบริหารงานทั่วไป     
      3.๒  กองเทคนิคโครงการพัฒนาและระบบข้อมูล   
      3.๓  กองโครงการและงบประมาณ   
      3.๓.๑ งานโครงการและแผนงาน     
      3.๓.๒  งานงบประมาณลงทุน    
      3.๓.๓  งานงบประมาณท าการ      
          3.4 กองจัดการระบบข้อมูล 
      3.4.๑ งานสถิติข้อมูลวิศวกรรม      
      3.4.๒  งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูลวิศวกรรม   
  4 ศูนย์ทางถาวร  
        4.๑ แผนกบริหารงานทั่วไป     
        4.๒ กองเทคนิคทางถาวร            
    4.๓ กองแผนงานบ ารุงทาง    
      4.๓.๑ งานแผนงานบ ารุงทาง    
      4.๓.๒  งานวิเคราะห์สภาพทางและประวัติทางถาวร  
      4.๓.๓  งานจัดการวัสดุและเครื่องมือบ ารุงทาง 
    4.๔  กองทางถาวร     
      4.๔.๑  งานออกแบบทางถาวร      
      4.๔.๒  งานตรวจสอบด้านเทคนิคทางถาวร   
      4.๔.๓  งานประมาณการ     
        4.๕  กองวิเคราะห์วิจัย     
      4.๕.๑  งานวิเคราะห์เทคนิคทางถาวร   
      4.๕.๒  งานส ารวจพื้นทางและวัสดุทาง   
      4.๕.๓  งานทดสอบวัสดุ     
  5 ศูนย์สะพาน  
        5.๑  แผนกบริหารงานทั่วไป     
        5.๒  กองเทคนิคสะพาน      
        5.๓  กองสะพาน     
      5.๓.๑ งานออกแบบสะพาน      
      5.๓.๒  งานตรวจสอบด้านเทคนิคสะพาน   
      5.๓.๓  งานประมาณการ     
        5.๔  กองส ารวจสะพาน       
      5.๔.๑  งานส ารวจและออกแบบซ่อมสะพานที่  ๑   
      5.๔.๒  งานส ารวจและออกแบบซ่อมสะพานที่  ๒  
      5.๔.๓  งานประมาณการ   
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        5.๕  กองแผนงานสะพาน    
      5.๕.๑  งานแผนงานสะพาน    
      5.๕.๒  งานระเบียบและประวัติสะพาน         
    5.๖ กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน   
      5.๖.๑ งานผลิตและซ่อมสร้างสะพานที่  ๑    
      5.๖.๒  งานซ่อมสร้างสะพานที่  ๒    
      5.๖.๓  งานซ่อมสร้างสะพานที่  ๓     
      5.๖.๔  งานซ่อมสร้างสะพานที่  ๔     
      5.๖.๕  งานซ่อมสร้างสะพานที่  ๕  
  6 ศูนย์อาคารและสถานที่  
        6.๑ แผนกบริหารงานทั่วไป  
        6.๒  กองเทคนิคอาคารและสถานที่    
        6.๓  กองสถาปัตยกรรม    
              6.๓.๑ งานออกแบบสถาปัตยกรรม   
      6.๓.๒  งานตรวจแบบสถาปัตยกรรม   
      6.๓.๓  งานเขียนและคัดลอก 
       6.๔ กองโครงสร้าง   
      6.๔.๑  งานออกแบบโครงสร้าง    
      6.๔.๒  งานตรวจแบบโครงสร้าง    
      6.๔.๓  งานประมาณการ        
      6.๕  กองแผนงานบ ารุงอาคารและสถานที่   
      6.๕.๑  งานแผนงานบ ารุงอาคารและสถานที่        
      6.๕.๒  งานระเบียบและประวัติอาคาร   
        6.๖  กองบ ารุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ  
      6.๖.๑  งานสถานที่กรุงเทพ    
      6.๖.๒  งานสถานที่บางซื่อ     
  7 ศูนย์การผลิตและซ่อมบ ารุง    
    7.๑  แผนกบริหารงานทั่วไป     
        7.๒  แผนกบัญชีและพัสดุ     
        7.๓  กองเทคนิคการผลิตและซ่อมบ ารุง 
    7.๔  กองเครื่องกลบ ารุงทาง  ประแจ  และเชื่อมราง   
      7.๔.๑ งานเครื่องกลบ ารุงทาง    
      7.๔.๒  งานประแจและเชื่อมราง 
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    7.๕  กองเครื่องกลบ ารุงทางหนัก   
      7.๕.๑  งานซ่อมบ ารุงที่  ๑      
      7.๕.๒  งานซ่อมบ ารุงที่  ๒     
      7.๕.๓  งานล้างหิน       
  8 ศูนย์บ ารุงทางภาคกลาง       
    8.๑ แผนกบริหารงานทั่วไป  
    8.๒ งานเครื่องกลบ ารุงทางหนักกรุงเทพ  
        8.๓ กองเทคนิคบ ารุงทางภาคกลาง      
    8.๔  กองบ ารุงทางเขตกรุงเทพ  
      8.๔.๑ งานเทคนิคบ ารุงทาง  
      8.๔.๒  แขวงบ ารุงทางกรุงเทพ    
      8.๔.๓  แขวงบ ารุงทางบางซื่อ    
      8.๔.๔  แขวงบ ารุงทางนครปฐม    
        8.๕  กองบ ารุงทางเขตฉะเชิงเทรา  
      8.๕.๑  งานเทคนิคบ ารุงทาง   
      8.๕.๒  แขวงบ ารุงทางฉะเชิงเทรา    
      8.๕.๓  แขวงบ ารุงทางปราจีนบุรี    
      8.๕.๔  แขวงบ ารุงทางวัฒนานคร    
      8.๕.๕  แขวงบ ารุงทางศรีราชา    
        8.๖  กองบ ารุงทางเขตหัวหิน  
      8.๖.๑  งานเทคนิคบ ารุงทาง 
      8.๖.๒  แขวงบ ารุงทางกาญจนบุรี     
      8.๖.๓  แขวงบ ารุงทางเพชรบุรี      
      8.๖.๔  แขวงบ ารุงทางวังก์พง 
  9 ศูนย์บ ารุงทางภาคเหนือ  
    9.๑  แผนกบริหารงานทั่วไป 
    9.๒ งานเครื่องกลบ ารุงทางหนักตะพานหิน   
       9.๓  กองเทคนิคบ ารุงทางภาคเหนือ    
    9.๔  กองบ ารุงทางเขตนครสวรรค์   
      9.๔.๑ งานเทคนิคบ ารุงทาง   
      9.๔.๒  แขวงบ ารุงทางอยุธยา 
      9.๔.๓  แขวงบ ารุงทางลพบุรี    
      9.๔.๔  แขวงบ ารุงทางนครสวรรค์    
      9.๔.๕  แขวงบ ารุงทางพิษณุโลก 
 
 



- 9 - 
 

    9.๕  กองบ ารุงทางเขตล าปาง  
      9.๕.๑  งานเทคนิคบ ารุงทาง      
      9.๕.๒  แขวงบ ารุงทางอุตรดิตถ์ 
      9.๕.๓  แขวงบ ารุงทางเด่นชัย    
      9.๕.๔  แขวงบ ารุงทางล าปาง      
      9.๕.๕  แขวงบ ารุงทางล าพูน    
  10 ศูนย์บ ารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
    10.๑ แผนกบริหารงานทั่วไป  
    10.๒ งานเครื่องกลบ ารุงทางหนักแก่งคอย  
        10.๓  งานเครื่องกลบ ารุงทางหนักนครราชสีมา 
    10.๔   กองเทคนิคบ ารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        10.๕ กองบ ารุงทางเขตสุรินทร์    
      10.๕.๑ งานเทคนิคบ ารุงทาง   
      10.๕.๒ แขวงบ ารุงทางแก่งคอย   
      10.๕.๓  แขวงบ ารุงทางนครราชสีมา    
      10.๕.๔  แขวงบ ารุงทางล าปลายมาศ   
      10.๕.๕ แขวงบ ารุงทางศรีสะเกษ    
    10.๖ กองบ ารุงทางเขตขอนแก่น   
            10.๖.๑  งานเทคนิคบ ารุงทาง   
      10.๖.๒  แขวงบ ารุงทางล านารายณ์    
      10.๖.๓  แขวงบ ารุงทางบัวใหญ่    
      10.๖.๔  แขวงบ ารุงทางขอนแก่น     
      10.๖.๕  แขวงบ ารุงทางอุดรธานี    
  ๑1 ศูนย์บ ารุงทางภาคใต้    
    ๑1.๑ แผนกบริหารงานทั่วไป 
    ๑1.๒ งานเครื่องกลบ ารุงทางหนักชุมพร  
        ๑1.๓ งานเครื่องกลบ ารุงทางหนักหาดใหญ่ 
    ๑1.๔  กองเทคนิคบ ารุงทางภาคใต้         
    ๑1.๕  กองบ ารุงทางเขตทุ่งสง           
      ๑1.๕.๑ งานเทคนิคบ ารุงทาง      
      ๑1.๕.๒  แขวงบ ารุงทางบ้านกรูด    
      ๑1.๕.๓ แขวงบ ารุงทางชุมพร  
      ๑1.๕.๔ แขวงบ ารุงทางบ้านส้อง     
      ๑1.๕.๕ แขวงบ ารุงทางทุ่งสง  
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         ๑1.๖  กองบ ารุงทางเขตหาดใหญ่  
      ๑1.๖.๑ งานเทคนิคบ ารุงทาง   
      ๑1.๖.๒ แขวงบ ารุงทางเขาชุมทอง    
      ๑1.๖.๓  แขวงบ ารุงทางหาดใหญ่    
      ๑1.๖.๔  แขวงบ ารุงทางเทพา    
      ๑1.๖.๕ แขวงบ ารุงทางตันหยงมัส” 

  ข้อ 9  ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วน
งานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะส านักงานบริหาร
โครงการระบบรถไฟฟ้า และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ส านักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน บริหารจัดการ และอ านวยการโครงการขนส่ง
ระบบรางเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน่วยธุรกิจระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย       
        โดยมีหัวหน้าส านักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ  
แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี ้
       1   แผนกบริหารงานทั่วไป 
       2    ศูนย์วิศวกรรมโครงสร้างทางและอาณัติสัญญาณ 
       3    ศูนย์วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล 
       4    ศูนย์ปฏิบัติการและมวลชนสัมพันธ์   
  แต่ละศูนย์มีวิศวกรอ านวยการศูนย์ หรือผู้อ านวยการศูนย์ แต่ละแผนกมีหัวหน้าแผนก ตามล าดับ               
เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ” 

  ข้อ 10  ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่ง
ส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะฝ่ายการเดินรถ           
ฝ่ายการพาณิชย์ ส านักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย บริหารจัดการจัดเดินขบวนรถ
ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ตามเส้นทางรถไฟที่เปิดการเดินรถแล้วและที่จะเปิดเดินรถในอนาคต ควบคุมดูแลใน
ด้านปฏิบัติการเดินรถ และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเดินรถ ตลอดจนจัดประโยชน์ในทรัพย์สินของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ  เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายสองคน คือ รองผู้อ านวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ และรองผู้อ านวยการฝ่ายด้านแผนพัฒนา แบ่งส่วนงาน
ออกเป็นดังนี้ 
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 1  กองบริหารงานทั่วไป 
  1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
     1.2 งานสารบรรณและสารสนเทศ 
     1.3 งานพัสดุและการเงิน 
 2 กองวิจัยและพัฒนาการเดินรถ 
     2.1 งานวิจัยและพัฒนาการเดินรถ 
     2.2 งานวางแผนและงบประมาณ 
     2.3 งานพัฒนาบุคลากร 
 3 กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ 
     3.1 งานพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง 
     3.2  งานจัดจ้างและบริหารสัญญา 
     3.3 งานการเช่าและบริหารสัญญา 
 4 กองเดินรถ 
     4.1 งานมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านเดินรถ 
     4.2 งานก าหนดเวลาเดินรถ 
  4.3 งานควบคุมการเดินรถ 
     4.4 งานเหตุอันตรายและสถิติ 
 5 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 
     5.1 กองจัดการเดินรถเขต 1 
            5.1.1  งานเดินรถแขวงกรุงเทพ 
            5.1.2  งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา 
            5.1.3  งานเดินรถแขวงสมุทรสาคร 
    5.1.4  งานย่านบางซื่อ 
            5.1.5  งานย่านสถานีกรุงเทพ 
     5.2 กองควบคุมการเดินรถเขต 1 
   5.2.1  งานควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง 
            5.2.2  งานควบคุมการเดินรถแขวงกรุงเทพ 1 
            5.2.3  งานควบคุมการเดินรถแขวงกรุงเทพ 2 
            5.2.4  งานควบคุมการเดินรถแขวงกรุงเทพ 3 
            5.2.5  งานควบคุมการเดินรถแขวงหัวหิน 
 6 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 
     6.1  กองจัดการเดินรถเขต 2 
             6.1.1  งานเดินรถแขวงแก่งคอย 
             6.1.2  งานเดินรถแขวงนครราชสีมา 
             6.1.3  งานเดินรถแขวงอุบลราชธานี 
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      6.2 กองควบคุมการเดินรถเขต 2 
              6.2.1  งานควบคุมการเดินรถแขวงแก่งคอย 1 
            6.2.2  งานควบคุมการเดินรถแขวงแก่งคอย 2 
   6.2.3  งานควบคุมการเดินรถแขวงนครราชสีมา 
              6.2.4  งานควบคุมการเดินรถแขวงขอนแก่น 
 7  ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 3 
      7.1  กองจัดการเดินรถเขต 3 
             7.1.1  งานเดินรถแขวงนครสวรรค์ 
            7.1.2  งานเดินรถแขวงอุตรดิตถ์ 
             7.1.3  งานเดินรถแขวงล าปาง 
  7.2 กองควบคุมการเดินรถเขต 3 
            7.2.1  งานควบคุมการเดินรถแขวงนครสวรรค์ 
            7.2.2  งานควบคุมการเดินรถแขวงอุตรดิตถ์ 
            7.2.3  งานควบคุมการเดินรถแขวงล าปาง 
 8  ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 
      8.1 กองจัดการเดินรถเขต 4 
            8.1.1  งานเดินรถแขวงธนบุรี 
            8.1.2  งานเดินรถแขวงชุมพร 
  8.2 กองจัดการเดินรถเขต 5 
            8.2.1  งานเดินรถแขวงทุ่งสง 
            8.2.2  งานเดินรถแขวงหาดใหญ่ 
  8.3 กองควบคุมการเดินรถเขต 4 
            8.3.1  งานควบคุมการเดินรถแขวงชุมพร 
            8.3.2  งานควบคุมการเดินรถแขวงทุ่งสง 
            8.3.3  งานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ 
 แต่ละศูนย์มีผู้อ านวยการศูนย์ แต่ละกองมีหัวหน้ากอง แต่ละแผนกหรือแต่ละงาน มีหัวหน้าแผนก
หรือหัวหน้างาน หรือสารวัตร หรือพนักงานควบคุมการเดินรถ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ”  

“ฝ่ายบริการโดยสาร 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การบริการผู้โดยสาร 
ความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร การรับ -ส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุและสัมภาระไปกับขบวนรถ
โดยสารที่เปิดการเดินรถแล้วหรือเปิดการเดินรถใหม่ ควบคุมดูแลมาตรฐานบริการโดยสาร ก าหนดราคาค่า
โดยสาร ค่าระวางห่อวัตถุและสัมภาระ ปรับปรุงและขยายงานด้านการตลาดและการจัดบริการ การใช้
ประโยชน์รถโดยสาร เพ่ือสร้างรายได้อย่างสูงสุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างบริการที่มีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณชน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายบริการโดยสาร  เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายสองคน คือ รองผู้อ านวยการฝ่ายด้านการตลาด และรองผู้อ านวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ แบ่งส่วนงาน
ออกเป็นดังนี้ 
  1  กองบริหารงานทั่วไป 
      1.1 งานบริหารงานบุคคล  
      1.2 งานสารสนเทศและสถิติ 
      1.3 งานพัสดุและการเงิน 
  2 กองบริหารรถโดยสารบริการสังคม 
      2.1 งานการขายและบริการโดยสารเชิงสังคม 
      2.2 งานวิเคราะห์บริการเชิงสังคม 
      2.3 งานประสานงานภาครัฐ 
  3 กองบริหารรถโดยสารเชิงพาณิชย์ 
      3.1 งานการขายและบริการโดยสารเชิงพาณิชย์ 
      3.2 งานบริการเชิงพาณิชย์ 
      3.3 งานท่องเที่ยวและส่งเสริมการขาย 
  4  กองก าหนดราคาและพัฒนาธุรกิจ 
      4.1 งานก าหนดราคา 
      4.2 งานวิเคราะห์การขนส่งห่อวัตถุและสัมภาระ 
      4.3 งานธุรกิจร่วมลงทุน 
  5 กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร 
      5.1 งานมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัย 
      5.2 งานระเบียบการโดยสาร 
      5.3 งานตรวจการและสอบสวน 
  6 กองปฏิบัติการโดยสาร 
   6.1 งานควบคุมการส ารองที่ 
      6.2 งานรถโดยสาร 
   6.3 งานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1  
      6.4 งานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 2 
      6.5 งานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 3 
      6.6 งานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 4 
  7 กองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร 
      7.1 งานจัดจ้างและบริหารสัญญา 
    7.2 งานการเช่าและบริหารสัญญา 
   แต่ละกองมีหัวหน้ากอง แต่ละงานมีหัวหน้างานหรือสารวัตร ตามล าดับ เป็นผู้บังคับบัญชา
ควบคุมรับผิดชอบ”  
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“ฝ่ายบริการสินค้า 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการเดินรถ
สินค้าตามเส้นทางรถไฟที่เปิดการเดินรถแล้วหรือเปิดการเดินรถใหม่ ควบคุมดูแลมาตรฐานบริการขนส่งสินค้า 
ปรับปรุงและขยายงานด้านการตลาดและการจัดบริการ การใช้ประโยชน์รถสินค้า เพ่ือสร้างรายได้อย่างสูงสุด          
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างบริการที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายบริการสินค้า  เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองผู้อ านวยการฝ่าย 
สองคน คือ รองผู้อ านวยการฝ่ายด้านการตลาด และรองผู้อ านวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้ 
 1 กองบริหารงานทั่วไป 
     1.1 งานบริหารงานบุคคล  
     1.2 งานสารสนเทศและสถิติ 
     1.3 งานพัสดุและการเงิน 
 2 กองบริการสินค้าอุตสาหกรรม 
     2.1 งานตลาดสินค้าปิโตรเลียม 
     2.2 งานตลาดสินค้าซีเมนต์ 
 3 กองบริการสินค้าคอนเทนเนอร์ 
     3.1 งานตลาดสินค้าคอนเทนเนอร์ทั่วไป 
     3.2 งานตลาดสินค้าคอนเทนเนอร์สายตะวันออก 
 4 กองบริการสินค้าเทกองทั่วไป 
     4.1 งานตลาดสินค้าเทกอง 
     4.2 งานตลาดสินค้าทั่วไปและราชการ 
 5  กองบริการตลาดและพัฒนา 
     5.1  งานต้นทุนและก าหนดราคา 
     5.2  งานวางแผนและประเมินผล 
     5.3  งานวิจัยและพัฒนา 
     5.4  งานโครงการร่วมทุน สัญญา และประกันภัย 
 6  กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านสินค้า 
     6.1  งานมาตรฐานปฏิบัติงานการสินค้า 
     6.2  งานมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งสินค้า 
     6.3  งานระเบียบการสินค้าและสอบสวน 
 7  กองปฏิบัติการสินค้า 
     7.1  งานควบคุมและติดตามรถสินค้า 
     7.2  งานจ่ายรถสินค้า 
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     7.3  งานปฏิบัติการภูมิภาค 1 
     7.4  งานปฏิบัติการภูมิภาค 2 
   7.5  งานปฏิบัติการภูมิภาค 3 
     7.6  งานปฏิบัติการภูมิภาค 4 
 8  กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง 
     8.1  งานบริหารจัดการไอซีดีลาดกระบัง 
     8.2  งานก ากับสัญญาและร่วมทุน 
  แต่ละกองมีหัวหน้ากอง แต่ละงานมีหัวหน้างานหรือสารวัตร ตามล าดับ เป็นผู้บังคับบัญชา
ควบคุมรับผิดชอบ” 

   ข้อ 11  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบและส่วนงานของส านักงานยุทธศาสตร์
ธุรกิจการเดินรถ ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วนงานและอ านาจความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ล าดับถัดจากส านักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า 

“ส านักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดกรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และประสานการ

ด าเนินโครงการ แผนงานของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจบริการด้านการขนส่งสินค้าและ
การโดยสาร ขีดความสามารถในการแข่งขัน วางระบบและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกประเทศและต่างประเทศ เพ่ือบูรณาการยุทธศาสตร์การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กับกระทรวงคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีหัวหน้าส านักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ           
แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้ 
  1  กองบริหารงานทั่วไป 
      1.1  งานบริหารงานบุคคล 
      1.2  งานการเงินและงบประมาณ 
  2  กองวิจัย แผนพัฒนาและสารสนเทศ 
      2.1  งานวิจัย พัฒนาและยุทธศาสตร์ 
      2.2  งานสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
 แต่ละกองมีหัวหน้ากอง แต่ละงานมีหัวหน้างาน ตามล าดับ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ” 

   ข้อ 12  ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่ง
ส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะการแบ่งส่วนงาน
ในฝ่ายการช่างกล ล าดับที่  8, 9 และล าดับที ่10 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน    
               “8  ศูนย์แผนงานและการผลิต   
        8.1   แผนกบริหารงานทั่วไป   
        8.2   กองแผนงาน   
               8.2.1   แผนกงบประมาณ   
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        8.3   กองผลิต   
               8.3.1   งานผลิตอุปกรณ์เหล็ก  
               8.3.2   งานหล่อและกระสวน   
               8.3.3   งานเชื่อม   
               8.3.4   งานผลิตยางและพลาสติก 
        8.4  กองเครื่องมือกลผลิต   
               8.4.1   งานเครื่องมือกลผลิต   
               8.4.2   งานอุปกรณ์ห้ามล้อและซ่อมเครื่องท าลมอัด   
               8.4.3   งานล้อ   
  9   ศูนย์แผนงานและคลังพัสดุ 
        9.1   แผนกบริหารงานทั่วไป 
        9.2   กองแผนงานพัสดุ 
               9.2.1   แผนกแผนงานพัสดุ 
               9.2.2   แผนกมาตรฐานและตรวจสอบ 
               9.2.3   แผนกสารสนเทศการพัสดุ 
        9.3   กองคลังพัสดุ 
               9.3.1   แผนกคลังพัสดุรถจักร 
               9.3.2   แผนกคลังพัสดุรถดีเซลราง 
              9.3.3   แผนกคลังพัสดุรถพ่วง 
               9.3.4   แผนกคลังพัสดุอะไหล่หมุนเวียนและเบ็ดเตล็ด 
  10 กองบริหารงานทั่วไป (ด้านโรงงาน)  
         10.1 แผนกบริหารงานทั่วไป   
         10.2   แผนกบริการทั่วไป   
  11  แผนกบริหารงานเทคนิค”  

   ข้อ 13  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบและส่วนงานของส านักงานจัดหาพัสดุ 
ซ่อมบ ารุง ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วนงานและอ านาจความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ล าดับถัดจากส านักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา 

“ส านักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ ารุง 
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม
บ ารุงรถจักร รถพ่วง และล้อเลื่อนต่างๆ การตรวจรับ และการจัดสรรให้ส่วนงานภายในกลุ่มธุรกิจการซ่อม
บ ารุงรถจักรและล้อเลื่อน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีหัวหน้าส านักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ ารุง เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีผู้ช่วยหัวหน้า
ส านักงานหนึ่งคน แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้ 
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           1   แผนกบริหารงานทั่วไป 
  2   กองการจัดหา 1 
       2.1 แผนกจัดซื้อ 1 
       2.2   แผนกจัดจ้าง 1 
  3   กองการจัดหา 2 
      3.1 แผนกจัดซื้อ 2 
  3.2  แผนกจัดจ้าง 2 
 4   กองบริหารสัญญา 
  4.1 แผนกเอกสารสัญญา 
  4.2 แผนกบริหารสัญญา 
  แต่ละกองมีหัวหน้ากอง แต่ละแผนกมีหัวหน้าแผนก ตามล าดับเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ” 

   ข้อ 14  ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่ง
ส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน  ส านักงานจัดการทรัพย์สิน และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ เพื่อให้การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดจากการพัฒนาทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการ
ให้เช่าหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐ ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาคารสถานที่ 
ย่านสถานี และสนามกอล์ฟการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามแผนนโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองผู้อ านวยการฝ่าย
สองคน คือ รองผู้อ านวยการฝ่ายด้านบริหาร และรองผู้อ านวยการฝ่ายด้านบริหารโครงการ แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้ 
        1   กองบริหารงานทั่วไป 
              1.1   แผนกบริหารงานทั่วไป 
              1.2   แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 
         2 กองมาตรฐานและนิติการ 
              2.1   งานมาตรฐานนิติการ 
              2.2   งานปฏิบัติการนิติการ 
         3 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 1 
              3.1   กองจัดการทรัพย์สินภาคกลางและภาคตะวันออก 
                      3.1.1 งานตรวจสอบพื้นท่ีและแบบอาคารภาคกลางและภาคตะวันออก 
                     3.1.2   งานวิเคราะห์และด าเนินการให้เช่าภาคกลางและภาคตะวันออก 
                     3.1.3   งานบริหารสัญญาเช่าภาคกลางและภาคตะวันออก 
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              3.2   กองจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                     3.2.1   งานตรวจสอบพื้นท่ีและแบบอาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                     3.2.2   งานวิเคราะห์และด าเนินการให้เช่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                     3.2.3   งานบริหารสัญญาเช่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   4   ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 2 
              4.1  กองจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ 
                     4.1.1   งานตรวจสอบพื้นท่ีและแบบอาคารภาคเหนือ 
                     4.1.2   งานวิเคราะห์และด าเนินการให้เช่าภาคเหนือ 
                     4.1.3   งานบริหารสัญญาเช่าภาคเหนือ 
              4.2  กองจัดการทรัพย์สินภาคใต้ 
                     4.2.1  งานตรวจสอบพื้นท่ีและแบบอาคารภาคใต้ 
                     4.2.2   งานวิเคราะห์และด าเนินการให้เช่าภาคใต้ 
                     4.2.3   งานบริหารสัญญาเช่าภาคใต้ 
        5   ศูนย์พัฒนาธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ 
              5.1  กองพัฒนาธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน 
                     5.1.1   งานวิเคราะห์และวางแผน 
                     5.1.2   งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
              5.2  กองโครงการขนาดใหญ่ 
                     5.2.1  งานโครงการ 1 
                     5.2.2  งานโครงการ 2 
                     5.2.3  งานบริหารสัญญาเช่า 
         6  ศูนย์รายได้และสารสนเทศ 
              6.1  กองรายได้ทรัพย์สิน 
                     6.1.1   งานบัญชีและรายได้ 1 
                     6.1.2   งานบัญชีและรายได้ 2 
              6.2  กองระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพย์สิน 
                     6.2.1  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
                     6.2.2  งานบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
  แต่ละศูนย์มีผู้อ านวยการศูนย์ แต่ละกองมีหัวหน้ากอง แต่ละแผนกหรือแต่ละงานมีหัวหน้าแผนก
หรือหัวหน้างาน ตามล าดับ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ”    
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“ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ ควบคุมดูแลด้านการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
การบริหารพื้นที่ตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจในการพัฒนาที่ดิน และธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน 
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ประสานการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและด าเนินการกับผู้บุกรุก หรือรุกล้ าเขตที่ดินรถไฟ และกรณีเกิดข้อพิพาท
การใช้ประโยชน์บนที่ดินรถไฟ ตลอดทางทุกสาย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน  เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ 
แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี ้
 1 ส านักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
  1.1   แผนกบริหารงานทั่วไป 
       1.2   งานกฎหมายกรรมสิทธิ์  
       1.3   ศูนย์ส ารวจและเอกสารสิทธิ์ 1 
            1.3.1 กองส ารวจและเอกสารสิทธิ์ภาคกลางและภาคตะวันออก 
                   (1)  งานส ารวจและระวังชี้แนวเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
                   (2)  งานเอกสารสิทธิ์และสารสนเทศภาคกลางและภาคตะวันออก 
                   (3)  งานจัดการกรรมสิทธิ์ภาคกลางและภาคตะวันออก 
            1.3.2  กองส ารวจและเอกสารสิทธิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                   (1)  งานส ารวจและระวังชี้แนวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                   (2)  งานเอกสารสิทธิ์และสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                    (3)  งานจัดการกรรมสิทธิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        1.4   ศูนย์ส ารวจและเอกสารสิทธิ์ 2 
             1.4.1  กองส ารวจและเอกสารสิทธิ์ภาคเหนือ 
                    (1)  งานส ารวจและระวังชี้แนวเขตภาคเหนือ 
                    (2)  งานเอกสารสิทธิ์และสารสนเทศภาคเหนือ 
                    (3)  งานจัดการกรรมสิทธิ์ภาคเหนือ 
             1.4.2  กองส ารวจและเอกสารสิทธิ์ภาคใต้ 
                    (1)  งานส ารวจและระวังชี้แนวเขตภาคใต้ 
            (2)  งานเอกสารสิทธิ์และสารสนเทศภาคใต้ 
                    (3)  งานจัดการกรรมสิทธิ์ภาคใต้  
  2 ส านักงานบริหารพื้นที่ตลาด 
  2.1   กองกิจการตลาด 
            2.1.1   งานบริหารกิจการตลาด 
       2.2   กองพัฒนากิจการตลาด 
            2.2.1   งานวิเคราะห์และพัฒนากิจการตลาด 
   แต่ละส านักงานมีหัวหน้าส านักงาน แต่ละศูนย์มีผู้อ านวยการศูนย์ แต่ละกองมีหัวหน้ากอง            
แต่ละแผนกหรือแต่ละงานมีหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้างาน ตามล าดับ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ” 
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  ข้อ 15  ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่ง
ส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะกองตรวจสอบ
ควบคุม และประเมินผล และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ส านักงานผู้ตรวจการรถไฟ 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ แนะน า ชี้แจงนโยบาย และเร่งรัดการปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งการรถไฟ           
แห่งประเทศไทย สั่งให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงให้ถ้อยค า ส่งเอกสาร 
หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการตรวจเยี่ยม รับฟังเหตุการณ์ ข้อเสนอแนะ ในการท างานมีหัวหน้า
ผู้ตรวจการรถไฟ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ตรวจการรถไฟ เพ่ือรายงานผลการด าเนินการต่างๆ พร้อม
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  และการก าหนดนโยบายเสนอต่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 โดยมผีู้ตรวจการรถไฟสี่คน เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้ 
 1 กองปฏิบัติการตรวจการ 
   1.1 งานวิเคราะห์และประเมินผล 
       1.2 งานปฏิบัติการตรวจการ ๑ 
       1.3 งานปฏิบัติการตรวจการ ๒ 
       1.4 งานปฏิบัติการตรวจการ ๓ 
       1.5 งานปฏิบัติการตรวจการ ๔ 
  แต่ละกองมีหัวหน้ากอง แต่ละงานมีหัวหน้างาน ตามล าดับเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ” 

  ข้อ 16  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบและส่วนงานของศูนย์ประสานงาน      
และเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 
๒.๑ การแบ่งส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ล าดับถัดจาก
ส านักงานผู้ว่าการ 

“ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการ การประชุม สารสนเทศและรับเรื่องราว           
ร้องทุกข์ของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  
เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้ 

 ๑ กองเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
   1.๑ งานการประชุม 
   1.๒ งานวิเคราะห์และติดตามผล 
 2 กองสารสนเทศและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   2.๑ งานร้องทุกข์เหตุอันตรายและบริการ 
   2.๒ งานร้องทุกข์การจัดซื้อจัดจ้าง 

  แต่ละกองมีหัวหน้ากอง แต่ละงานมีหัวหน้างาน ตามล าดับ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ” 



- 21 - 
 

   ข้อ 17  ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่ง
ส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะชื่อศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
และบริการท่องเที่ยว และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน และด าเนินการเผยแพร่กิจการเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดี ตลอดจนป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบุคคลหรือหน่วย
เป้าหมายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก การผลิตสื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ การโฆษณาเผยแพร่บริการรถไฟส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีผู้อ านวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้” 

  ข้อ 18  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจการเดินรถ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบ ารุงรถจักรและล้อเลื่อน  
กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วนงานและ
อ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ล าดับถัดจากกองบังคับการต ารวจรถไฟ 

“กลุ่มยุทธศาสตร์ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา แผนการด าเนินงาน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรที่เชื่อมโยงกับ
นโยบายของภาครัฐเข้าด้วยกัน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวางเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ผู้ว่าการรถไฟ      
แห่งประเทศไทยมอบหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และนโยบายรัฐบาล 
 โดยมีรองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย   

กลุ่มอ านวยการ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ กฎหมาย สนับสนุนส่วนงาน
อ่ืนๆ รวมทั้งงานด้านสุขภาพอนามัย โดยวางเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจในการอ านวยการ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และประสานการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของส่วนงานภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรณาการ การก าหนดทิศทางเพ่ือน า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กร ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมาย และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และนโยบายรัฐบาล 
 โดยมีรองผู้ว่าการกลุ่มอ านวยการ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย   
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กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการงานด้านก่อสร้าง บ ารุงรักษาทางรถไฟ และสิ่งก่อสร้าง             
ที่เกี่ยวเนื่องในกิจการรถไฟ รวมถึงวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรณาการ การก าหนดทิศทางเพ่ือน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของ
องค์กร ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และนโยบายรัฐบาล 
 โดยมีรองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย   

กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการงานด้านก่อสร้าง วางระบบ บ ารุงรักษาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบรถไฟฟ้า ที่เหมาะสมต่อการให้บริการและการเดินรถได้ตามมาตรฐาน และ
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องในกิจการรถไฟ รวมถึงวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรณาการ การก าหนดทิศทางเพ่ือน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ขององค์กร ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมาย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และนโยบายรัฐบาล 
 โดยมีรองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย    

กลุ่มธุรกิจการเดินรถ 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการธุรกิจด้านบริการโดยสาร สินค้า และควบคุมดูแลการเดินรถ 
โดยวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กร รวมถึงวางเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจในการพัฒนาธุรกิจเดินรถ 
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบูรณาการ การก าหนดทิศทางเพ่ือน า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กร ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมาย และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และนโยบายรัฐบาล 
 โดยมีรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 

กลุ่มธุรกิจการซ่อมบ ารุงรถจักรและล้อเลื่อน 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการธุรกิจการซ่อมบ ารุงรถจักร ล้อเลื่อนต่างๆ โดยวางเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กร รวมถึงวางเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจในการพัฒนาธุรกิจการซ่อมบ ารุงรถจักรและ
ล้อเลื่อน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบูรณาการ การก าหนดทิศทางเพ่ือน า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กร ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมาย และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และนโยบายรัฐบาล 
 โดยมีรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ ารุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย    
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กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการธุรกิจด้านที่ดิน ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร วางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กร รวมถึงวางเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจในการพัฒนาธุรกิจการ
บริหารทรัพย์สิน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบูรณาการ การก าหนดทิศทาง
เพ่ือน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กร ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มอบหมาย 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และนโยบายรัฐบาล 
 โดยมีรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย” 

 ข้อ 19  ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่ง      
ส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบ 
วรรคสองของฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายการช่างกล ฝ่ายการช่างโยธา ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม ฝ่ายการพัสดุ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ส านักงานอาณาบาล 
ส านักงานแพทย์ ส านักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา ส านักงานผู้ว่าการ ศูนย์บริหารความเสี่ยง           
กองควบคุมการปฏิบัติการ กองบังคับการต ารวจรถไฟ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

ฝ่ายการเงินและการบัญชี 
  “โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายสองคน คือ รองผู้อ านวยการฝ่ายด้านการเงินและงบประมาณ และรองผู้อ านวยการฝ่ายด้านการบัญชี  
แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี”้ 

ฝ่ายการช่างกล 
  “โดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองวิศวกรใหญ่สองคน คือ 
รองวิศวกรใหญ่ด้านโรงงาน และรองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้” 

ฝ่ายการช่างโยธา 
  “โดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองวิศวกรใหญ่สองคน 
คือ รองวิศวกรใหญ่ด้านบ ารุง  และรองวิศวกรใหญ่ด้านพัฒนา แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้” 

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
  “โดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ   
มีรองวิศวกรใหญ่สองคน คือ รองวิศวกรใหญ่ด้านบ ารุงรักษา และรองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการและพัฒนา
ระบบ แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้” 

ฝ่ายการพัสดุ 
  “โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายการพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองผู้อ านวยการฝ่าย        
หนึ่งคน แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้” 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  “โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายหนึ่งคน แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้”    
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ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง 
 “โดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบมีรองวิศวกรใหญ่
สองคน คือ รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ และรองวิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้าง แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้”  

ส านักงานอาณาบาล 
  “โดยมีหัวหน้าส านักงานอาณาบาล  เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้”  

ส านักงานแพทย์ 
  “โดยมีหัวหน้าส านักงานแพทย์ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีนายแพทย์อ านวยการสองคน 
คือ นายแพทย์อ านวยการโรงพยาบาล และนายแพทย์อ านวยการเขต แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้” 

ส านักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา 
             “โดยมีหัวหน้าส านักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ  
แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี”้ 

ส านักงานผู้ว่าการ 
 “โดยมีหัวหน้าส านักงานผู้ว่าการ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้” 

ศูนย์บริหารความเสี่ยง 
  “โดยมีผู้อ านวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ แบ่งส่วนงาน
ออกเป็นดังนี้” 

กองควบคุมการปฏิบัติการ 
  “โดยมีหัวหน้ากองควบคุมการปฏิบัติการ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ แบ่งส่วนงานออก 
เป็นดังนี้” 

กองบังคับการต ารวจรถไฟ 
   “โดยการแบ่งส่วนงานของกองบังคับการต ารวจรถไฟ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

   ข้อ 20  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 5 แห่งข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
      “การแบ่งส่วนงานของกลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มอ านวยการ หรือกลุ่มที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนสุดแต่กรณี  
หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมส่วนงาน เพ่ือให้การบริหารงานเกิดความเหมาะสมและ          
ทันต่อสภาวการณ์มากยิ่งขึ้น ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รถไฟแห่งประเทศไทยก่อน” 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ 21  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับนี้  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่
พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงอัตราก าลังของส่วนงานตามข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่ง
ส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปเป็นของส่วนงานตาม
ข้อบังคับนีแ้ล้วแต่กรณี 
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  ในระหว่างด าเนินการโอนตามวรรคหนึ่ง  หากมีงานอยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ             
ของส่วนงานตามข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้  ให้ส่วนงานนั้นยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
  ข้อ 22  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับนี้  ให้โอนทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ รายได้ เงิน
งบประมาณ รวมถึงภาระผูกพันต่างๆ ของส่วนงานตามข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒.๑           
การแบ่งส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปเป็นของ          
ส่วนงานตามข้อบังคับนีแ้ล้วแต่กรณี   
  ข้อ 23  ให้บรรดาระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 
๒.๑ การแบ่งส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้อยู่ก่อน
ประกาศข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งที่ออกใช้ตามข้อบังคับนี้ 
   ในระหว่างที่ยังมิได้ด าเนินการออกระเบียบ ค าสั่ง และวิธีการปฏิบัติงานของส่วนงานตาม
ข้อบังคับนี้ ให้น าระเบียบ ค าสั่ง และวิธีการปฏิบัติงานของส่วนงานตามข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วนงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓       
ที่เก่ียวข้องมาถือปฏิบัติโดยอนุโลมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการก าหนดระเบียบ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติงานใหม ่
  ข้อ 24  ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่เกินห้าคน เป็นผู้ตีความ
และวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ประกอบด้วย 
  (ก)  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่ผู้ว่าการ 
รถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
  (ข)  ผู้อ านวยการฝ่าย หัวหน้าส านักงาน ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้ากอง หรือต าแหน่ง
อ่ืนๆ แล้วแต่กรณีที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานนั้น จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  (ค)  ผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล จ านวนหนึ่งคน ผู้แทนส านักงานอาณาบาล จ านวนหนึ่งคน 
และผู้แทนส านักงานผู้ว่าการ จ านวนหนึ่งคน ตามท่ีผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมาย เป็นกรรมการ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕58  
 

 
(นายสราวุธ  เบญจกุล) 

ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 



 

                                                      แผนภูมิโครงสร้างองค์การของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ปรับปรุงใหม่) 
 
   
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองควบคุมการปฏิบัติการ 

ส านัักงานัุุธศาาสตร 
ศุรกิจการเดินัรถ 

ฝ่าุบริการสินัค้า 

ฝ่าุปฏบิัติการเดินัรถ 

รองผู้ว่าการ               
กลุ่มุุธศาาสตร   

 
 
 

รองผู้ว่าการ            
กลุ่มศุรกิจการเดินัรถ 

 
 
 
 

รองผู้ว่าการ 
กลุ่มศุรกิจการบริหารธรัพุ สินั 

 
 
 
 

รองผู้ว่าการ              
กลุ่มศรุกจิการซ่อมบ ารุง       

รถจกัรและลอ้เลือ่นั 

รองผู้ว่าการ                   
กลุ่มโครงสร้างพื้นัฐานั  

 
 
 

ฝ่าุธรัพุากรบุคคล ฝ่าุการเงินัและบัญชี 

ฝ่าุเธคโนัโลุีสารสนัเธา ฝ่าุการพัสดุ 

ส านัักงานัแพธุ  

ส านัักงานันัโุบาุ แผนั  
วิจัุ และพัฒนัา 

ฝ่าุบริหารธรัพุ สินั 

ฝ่าุการช่างโุศา 

ฝ่าุโครงการพิเาษ
และก่อสร้าง 

ฝ่าุการช่างกล 

ส านัักงานัอาณาบาล 

าูนัุ ประสานังานัและเลขานักุารคณะกรรมการรถไฟฯ 

ผู้ว่าการ 
(CEO SRT) 

 
 

คณะกรรมการรถไฟฯ 
 

ฝ่าุตรวจสอบภาุในั 

ส านัักงานัผู้ว่าการ 

ผู้ช่วุผู้วา่การ 
ด้านัปฏิบัติการ  

ผู้ช่วุผู้วา่การ 
ด้านับริหาร  

รองผู้ว่าการ                   
กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า 

 
 
 

ฝ่าุการอาณัติสัญญาณ
และโธรคมนัาคม 

ส านัักงานับริหาร
โครงการระบบรถไฟฟ้า 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

าูนัุ ประชาสัมพันัศ  

กรรมการผู้อ านัวุการใหญ ่
บริษัธ รถไฟฟ้า ร.ฟ.ธ. จ ากัด 

รองผู้ว่าการ              
กลุ่มอ านัวุการ  

 

าูนัุ ฝึกอบรมการรถไฟ 
(Training Center of SRT) 

ฝ่าุบริการโดุสาร ส านัักงานัจัดหาพัสดุ 
ซ่อมบ ารุง 
 
(สนัักงานัจัดการ
ธรัพุนั) 

ส านัักงานัผู้ตรวจการรถไฟ 

ฝ่าุบริหารโครงการพัฒนัาธี่ดินั 

ส านัักงานับริหารพื้นัธี่ตลาด 

ส านัักงานัจัดการกรรมสิธศิ์ธี่ดินั 

ท่ีมา : ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 การแบ่งสว่นงานและอ านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบคุคล 

กองบังคับการต ารวจรถไฟ าูนัุ บริหารความเส่ีุง 
 
 

หัวหนั้าเจา้หนัา้ธี่ด้านัการเงินั (CFO) 
 
 


