การรถไฟแห่งประเทศไทย
State Railway of Thailand

กฎข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภาระฯ
เล่ม 2 พ.ศ.2469

กองโดยสาร
1 มกราคม 2556
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(667) สินค้า 961 ขั้นต่่า 60
510326

บทน่า
กฎข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสารตามทางรถไฟ
และอัตราค่าโดยสาร เล่ม 2 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2469 กองโดยสารได้รวบรวมขึ้น
ใหม่โดยแก้ไขเพิ่มเติมถึงใบแทรกที่ 673 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสะดวกแก่การศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน โดยเพิ่มเลขที่ใบแทรก/ลงวันที่ และวันที่บังคับใช้ไว้ตรวจสอบ
อ้างอิง
ตัวอย่าง เช่น (588 ลว.120239 เริ่ม 010339) = แก้ไขตามใบแทรกที่ 588 ลงวันที่ 12 ก.พ.39
เริ่มใช้วันที่ 1 มี.ค.39
โปรดตรวจสอบจากใบแทรกนั้น ๆ อีกครั้ง หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้ งานระเบียบการโดยสาร
กองโดยสาร โทร. 0-2220-4211 ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

กองโดยสาร
1 มกราคม 2556
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พระราชบัญญัติ
จัดวางการรถไฟและทางหลวง พุทธศักราช 2464
ภาคที่ 1
ว่าด้วยรถไฟแผ่นดิน
ส่วนที่ 1
ว่าด้วยจัดวางการทั่วไป
มาตรา 15 กรมรถไฟแผ่นดิน มีอ่านาจที่จะออกกฎข้อบังคับ แลตั้งอัตราค่าระวางขึ้นไว้ได้ เมื่อเห็นว่า
เป็นการจ่าเป็นในข้อต่อไปนี้คือ
ฯลฯ
(5) ว่าด้วยการบรรทุกผู้โดยสาร แลจัดที่ให้ผู้โดยสารอยู่ แลว่าด้วยหัตถภาระของผู้โดยสารนั้น
ฯลฯ
กฎข้อบังคับแลอัตราค่าระวางดังกล่าวนี้ เมื่อผู้บัญชาการรถไฟแผ่นดินได้แจ้งความออกประกาศให้ใช้
แล้ว ก็เป็นอันใช้ได้ทีเดียว
มาตรา 16 กฎข้อบังคับแลอัตราค่าระวางที่ว่าด้วยการเดินรถ แลลักษณะจัดการงานแห่งรถไฟนั้น ให้
พิมพ์แลปิดประจ่าไว้ให้ประจักษ์แจ้งที่สถานีรถไฟทุกแห่ง เมื่อได้ท่าเช่นนี้แล้วท่านให้สันนิษฐานว่าข้อความในกฎ
ข้อบังคับแลอัตราค่าระวางนั้น เป็นอันทราบแก่ชนทั้งปวงผู้ซึ่งได้ใช้รถไฟนั้น
ฯลฯ
************
ตามอ่านาจที่พระราชทานไว้ในพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุท ธศักราช 2464 ผู้
บัญชาการรถไฟหลวงซึ่งลงนามไว้ท้ายนี้ ขอประกาศกฎข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารสัมภาร
ของผู้โดยสารตามทางรถไฟหลวง แลว่าด้วยปราศจากภัยแห่งประชาชน กับวางอัตราค่าเช่ารถ แลข้อบังคับว่า
ด้วยการเก็บสิ่งของในห้องรักษาของ ฯลฯ
ให้เริ่มใช้กฎข้อบังคับนี้แทนกฎข้อบังคับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2469 เป็นต้น
ไป แลให้ยกเลิกบรรดากฎหรือข้อบังคับระเบียบการเดิมที่ใช้อยู่ในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับที่กล่าวมานี้ ตั้งแต่วันที่ได้
ประกาศใช้กฎข้อบังคับใหม่สืบไป
ที่ว่าการกรมรถไฟหลวง
กรุงเทพฯ วันที่ 1 ตุลาคม พระพุทธศักราช 2469
นายพลเอก บุรฉัตรไชยากร
ผู้บัญชาการ
พระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
มาตรา 16 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พุทธศักราช 2464 และบรรดา กฎ
ข้อบัง คับที่ได้ออกตามพระราชบัญญัตินั้น ให้คงใช้บัง คับต่อไป ทั้ ง นี้เพียงเท่าที่มิไ ด้มีความบัญ ญัติไ ว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี้ และที่มิได้มีความขัดหรือแย้งต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์แห่งการน่าพระราชบัญญัติและกฎข้อบังคับดังกล่าวในวรรคก่อนมาใช้บังคับต่อไป ให้
อ่านค่าบางค่าในพระราชบัญญัติและกฎข้อบังคับนั้น ดังต่อไปนี้
ค่าว่า “กรมรถไฟแผ่นดิน” และค่าว่า “กรมรถไฟ” ให้อ่านว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย”
ค่าว่า “ผู้บัญชาการรถไฟแผ่นดิน ” และค่าว่า “อธิบดีกรมรถไฟ” ให้อ่านว่า “ผู้ว่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย”
สารบัญ
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รายการ

ส่วน 1

1. การทั่วไป
2. การรถไฟแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับจัดการขนส่ง
3. การเปิดห้องจ่าหน่ายตั๋ว
4. ต้องได้รับใบเสร็จรับเงินที่ต้องเสียเงินค่าโดยสารเพิ่ม
5. การเปิดห้องพักส่าหรับผู้โดยสาร
6. การเข้าไปในชานชาลาสถานีต้องมีตั๋ว
7. การขอส่งโทรเลขขอเช่าห้องพักหรือส่ารองที่
8. การปลุกให้ผู้โดยสารตื่นเมื่อถึงสถานีที่จะลง
9. การรถไฟแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะแก้ราคาเงินค่าใด ๆ ที่คิดผิดได้
10 ว่าด้วยประชาชนจักพึงสืบถามหรือร้องเรียน ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับรถไฟ
11. การรับเงินบ่าเหน็จรางวัล
12. ความประพฤติของพนักงานรถไฟผิดด้วยมารยาท
13. ค่าโดยสาร
14 เกณฑ์ที่นับว่าเป็นเด็กส่าหรับเสียค่าโดยสาร
15. การซื้อตั๋วและการช่าระเงิน
16. ก่าหนดอายุและขอบเขตที่จะ ใช้ตั๋วโดยสาร
17. ชั้นที่นั่งที่จะโดยสาร
18. การเปลี่ยนแปลงสถานีต้นทางหรือปลายทาง
19.การจัดที่ให้ผู้โดยสารนั่ง
20. การขึ้นรถหรือลงรถ
21. การลงรถที่สถานีระหว่างทางซึ่งยังไม่ถึงที่ก่าหนดที่ปรากฏอยู่ในตั๋วว่าจะไปลง
22. การเลื่อนชั้นที่นั่งเมื่อได้ซื้อตั๋วไว้แล้ว
23. การคืนเงินค่าตั๋ว และเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
24. มีเหตุจ่าเป็นต้องการงดใช้ตั๋วหรือไม่มีที่นั่งโดยสารตามตั๋ว
25. งดเดินทางเพราะไม่มีพื้นที่จะบรรทุก
26. การจัดที่ให้โดยสารการส่ารองที่และความรับผิดชอบในกรณีไม่อาจจัดที่ให้ได้
27. การลงพักระหว่างทาง
28. ให้โอกาสแก่ผู้โดยสารในการเดินทาง ถ้าในขบวนรถมีผู้โดยสารอยู่ยัดเยียด
29. ผู้โดยสารเป็นโรคซึ่งอาจติดต่อกันได้
30. ว่าด้วยเรื่องนักโทษต้องให้ไปในรถซึ่งท่าไว้ส่าหรับบรรทุกนักโทษ
31. อัตราค่าธรรมเนียม
32. การใช้สิทธิในรถนอน
33. ว่าด้วยรถ
34. ผู้โดยสารชั้น 3 ใช้รถเสบียง
35. เวลาเดินรถไฟ
36. ไม่รับรองในการเดินรถไฟว่าขบวนรถจะเดินตรงตามเวลาประกาศ
37. การขอลดหย่อนอัตราค่าโดยสารพิเศษ
38. การใช้ตั๋วประจ่าสัปดาห์หรือตั๋วลดราคาพิเศษ
39. การลดค่าโดยสารให้แก่คณะบุคคลประเภทประชาชนทั่วไปและนักเรียน
40. การโดยสารทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ส่วนราชการ
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41. การขอส่ารองที่ในขบวนรถ
42. การเช่ารถโดยสารและค่ามัดจ่า
43. การคิดค่าเช่าและจ่านวนผู้โดยสารต่อรถโดยสาร 1 คัน
44. การยกเลิกการเช่ารถ หรือแปลงการเดินทาง
45. ค่าเสียประโยชน์ที่รถรอคอย
46. การเช่าขบวนรถพิเศษและค่ามัดจ่า
47. ค่าเช่าขบวนพิเศษโดยสาร
48. การยกเลิกการเช่าขบวนรถพิเศษหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
49. ค่าเสียประโยชน์ที่รถรอคอย
50. การลงบัญชีสัมภาระส่งไปกับผู้โดยสาร
51. ประเภทของสัมภาระ
52. น้่าหนักสัมภาระ ที่ยกเว้นค่าระวาง
53. การคิดค่าระวางสัมภาระ
54. ค่าระวางพิเศษที่ไม่ถือเป็นประเภทสัมภาระ
55. การปิดป้ายและออกใบรับค่าสัมภาระเกินน้่าหนักอนุญาต
56. การส่งสัมภาระ จะส่งคืนให้เฉพาะถึงสถานีที่ปรากฏในป้าย
57. การประกันสัมภาระ
58. อัตราค่าประกัน
59. ความรับผิดชอบของการรถไฟฯ ในส่วนสัมภาระประกัน
60. การรับประกันอัตราพิเศษ
61. การบรรจุของให้แน่นหนา และประทับตรา
62. การประกันสัมภาระซึ่งส่งออกนอกราชอาณาเขต
63. ต้องช่าระเงินล่วงหน้าส่าหรับค่าระวางและค่าประกัน
64. การเก็บสัมภาระที่ไม่มีผู้รับสถานี
65. พนักงานรถไฟผู้มีหน้าที่รับประกันเกินกว่า 500 บาท
66. การขายทอดตลาดสัมภาระซึ่งไม่มีเจ้าของ
67. การส่งสัมภาระเกินระยะ
68. ของที่ผู้โดยสารลืมไว้
69. การรับฝากของไว้ในห้องรับฝากของ
70. วิธีถอนส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งของซึ่งฝากไว้
71. ไม่รับรองของซึ่งว่าอันตรายไว้รักษา
72. ความรับผิดชอบสิ่งของที่รับฝาก
73. ยกเลิกตามใบแทรก 352
ส่วน 2
74. การโดยสารต้องมีตั๋วหรือใบเบิกทาง
75. การโดยสารไม่มีตั๋ว
76. ขัดขวางพนักงานรถไฟ
77. หลีกเลี่ยงไม่ยอมเสียเงินค่าโดยสาร
78. ตั๋วหรือใบเบิกทางจะโอนให้กันใช้โดยมิชอบไม่ได้
79. ต้องส่งตั๋วให้ตรวจและคืนตั๋วให้แก่พนักงานรถไฟ
80. การขูดแก้แปลงตั๋วให้ลบเลือน
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81. ว่าด้วยการพกพาอาวุธปืนขึ้นไปบนรถ
82. การกระท่าความร่าคาญให้แก่ผู้อื่น
83. ว่าด้วยผู้โดยสารซึ่งเป็นบุรุษเพศเข้าไปในที่ ๆ จัดไว้ส่าหรับผู้โดยสารซึ่งเป็นสตรีเพศ
84. การกระท่าให้ทรัพย์สมบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยเสียหาย
85. การป้องกันเพื่อระงับภยันตราย
86. การขึ้นรถหรือลงรถในขณะรถก่าลังแล่น
87. การท่าการบุกรุกเข้าไปในเขตรถไฟโดยมิชอบ
88. การโดยสารขึ้นไปบนรถในที่ ๆ หวงห้าม
89. การขัดขืนไม่ยอมละออกจากรถ
90. การใช้เครื่องอาณัติสัญญาณโดยไม่มีเหตุการณ์อันสมควร
91. การน่าสัตว์ไปไว้กับตัวในรถโดยสาร
92. ข้อห้ามการโดยสารรถปรับอากาศ
93. ห้ามน่าอาหาร,ผลไม้ที่มีกลิ่นรุนแรงเป็นที่พึงรังเกียจของบุคคลอื่น
94. ห้ามสูบบุหรี่ในรถโดยสาร
95. การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎข้อบังคับฯ
************
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ส่วน 1
ว่าโดยทั่วไป
1. การทั่วไป
การบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสารนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจะจัดการตามวิธีการที่
กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงพุทธศักราช 2464 และตามระเบียบการที่มีข้อก่าหนด
ไว้ในกฎข้อบังคับนี้
2. การรถไฟแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับจัดการขนส่ง
การบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสารนั้น ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ทางรถไฟช่ารุด หรือ
ที่เกิดขึ้นโดยพลาติสัย(ภัยนอกอ่านาจ) หรือจ่านวนรถไม่เพียงพอ หรือโดยเหตุใด ๆ ซึ่งการรถไฟฯ เห็นว่าเป็น
เหตุพ้นวิสัย การรถไฟฯ อาจไม่ยอมบรรทุกส่งได้ทั้งหมดหรือในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้
3. การเปิดห้องจ่าหน่ายตั๋ว (334 ลว.261217 )
3 ก.การจ่าหน่ายตั๋วให้แก่ผู้โดยสารตามสถานีนั้นจะเปิดจ่าหน่ายตั๋วก่อนถึงก่าหนดเวลา ขบวนรถอย่าง
น้อยครึ่งชั่วโมง ณ สถานีใดถ้าการขายตั๋วกับขบวนรถใด หรือในเวลาใดมีผู้โดยสารมาก จะเปิดจ่าหน่ายตั๋วก่อน
ก่าหนดดังกล่าวตามความเหมาะสม(334)
การปิดห้องจ่าหน่ายตั๋ว
3 ข. การปิดห้องจ่าหน่ายตั๋วดังกล่าวนี้จะปิดเลิกไม่จ่าหน่าย ก่อนที่ขบวนรถออก 3 นาทีเป็นอันว่าถ้า
ไม่จ่าเป็นการจ่าหน่ายตั๋วในเที่ยวที่จะโดยสารไปกับขบวนรถนั้น ก็จะงดไม่จ่าหน่ายอีกต่อไป
4. ต้องได้รับใบเสร็จรับเงินที่ต้องเสียเงินค่าโดยสารเพิ่ม
ผู้โดยสารคนใดที่ไ ด้เ สีย เงิ นค่ าโดยสารเพิ่ มขึ้ น เมื่ อได้โ ดยสารอยู่บนขบวนรถก็ดี หรือ ต้อ งเสีย เงิ น
ค่าธรรมเนียมพิเศษใด ๆ ตามที่ก่าหนดไว้ในกฎข้อบังคับนี้ก็ดี ต้องได้รับใบเสร็จรับเงินมาจากพนักงานรถไฟผู้ที่
ต้องท่าธุระเกี่ยวข้องในการรับเงินนั้นไว้เป็นส่าคัญ แลถ้าไม่ได้รับใบเสร็จฯ ก็จงขอร้องให้ออกให้
5. การเปิดห้องพักส่าหรับผู้โดยสาร
ตามสถานีที่มีห้องพักซึ่งจัดไว้ส่าหรับความสะดวกของผู้โดยสารที่จะพักรอนั้น ที่ห้องพักเหล่านี้จะได้เปิด
ไว้ก่อนถึงเวลาก่าหนดที่ขบวนรถจะมาถึง หรือออกครึ่งชั่วโมง และเมื่อขบวนรถมาถึงแล้วหรือออกพ้นจากสถานี
ไปแล้ว จะคงเปิดอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกัน
6. การเข้าไปในชานชาลาสถานีต้องมีตั๋ว
บุคคลผูใ้ ด ซึ่งมีความประสงค์จะไปส่งผู้โดยสารขึ้นรถไฟ หรือจะไปรับผู้โดยสารซึ่งจะมาถึง ณ ที่สถานี
ใดก็ดี ถ้าปรารถนาจะเข้าไปให้ถึงชานชาลาสถานีก็เข้าไปได้ แต่ต้องซื้อตั๋วชานชาลาที่ห้องจ่าหน่ายตั๋ว หรือที่
เครื่องกลจ่าหน่ายตั๋วถือเข้าไป (ดูข้อ 74 ค.)
7. การขอส่งโทรเลขขอเช่าห้องพักหรือส่ารองที่
โทรเลขของผู้โดยสารซึ่งจะมีไปจากสถานีใด ๆ ขอว่าเช่าที่นอนในรถส่าหรับนอนหรือขอว่าเช่าห้องพักที่
บ้านพักหรือที่ที่โฮเต็ลของการรถไฟฯ ซึ่งไม่เกินกว่า 20 ค่า การรถไฟฯ รับจะส่ง โทรเลขนั้นให้โดยไม่คิดเงินค่า
ค่า(หมายเหตุคิดตามไปรษณีย์ ค่าละ 1 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
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8. การปลุกให้ผู้โดยสารตื่นเมื่อถึงสถานีที่จะลง
เพื่อความสะดวกแก่ผู้โดยสารชั้นที่หนึ่ง และที่สอง ถ้าผู้โดยสารขอให้พนักงานรถไฟ ซึ่งประจ่าอยู่บน
ขบวนรถปลุกให้ตื่นที่สถานีใด พนักงานรถไฟก็จะปลุกให้ตามความประสงค์ แต่ต้องเป็นที่เข้าใจว่า การรถไฟฯ
ไม่พึงต้องรับผิดชอบในส่วนความเสียหายใด ๆ ของผู้โดยสาร ซึ่งถ้าแม้ว่าพนักงานรถไฟละเลยเสียไม่ได้ปลุกให้
ตื่น ณ สถานีที่สั่งให้ปลุก
9. การรถไฟแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะแก้ราคาเงินค่าใด ๆ ที่คิดผิดได้
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะแก้ราคาเงินค่าใด ๆ ให้ ถูกต้องตามที่เป็นจริง และเรียกเงินที่เพิ่ม
จนครบ ถ้าแม้ว่าที่ในใบเสร็จรับเงินหรือที่ในตั๋วรายใดก็ตามได้คิดเงินหรือลงเรือนเงินไว้ผิด
10. ว่าด้วยประชาชนจักพึงสืบถามหรือร้องเรียน ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับรถไฟ
ผู้หนึ่งผู้ใดใคร่จะทราบข้อความอย่างใดก็ดี หรือจะยื่ นค่าร้องในข้อบกพร่องประการใดก็ดี หรือจะให้
ความเห็นแนะน่าในสิ่งใดก็ดี และอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟแล้ว ให้แจ้งขอความนั้นแก่ผู้อ่านวยการ
ฝ่ายการเดินรถ โดยลายลักษณ์อักษร
11. การรับเงินบ่าเหน็จรางวัล
ห้ามไม่ให้พนักงานรถไฟคนใดขอหรือรับเงินบ่าเหน็จรางวัลอย่างใดจากประชาชนผู้โดยสาร
12. ความประพฤติของพนักงานรถไฟผิดด้วยมารยาท
ผู้โดยสารคนใดเห็นพนักงานรถไฟไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ แสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเพิกเฉย ละเลยต่อ
หน้าที่ หรือประพฤติผิดมารยาทด้วยอาการอย่างใดต่อผู้โดยสารก็ดี ให้แจ้งความในเหตุที่เป็นนั้นให้ผู้ อ่านวยการ
ฝ่ายการเดินรถทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
ว่าด้วยอัตราค่าโดยสาร (ตารางค่าโดยสารแนบท้ายใบแทรก 588)
13. ค่าโดยสาร (588 ลว.120239 เริ่ม 010339) ช3 แต่ 449/280808 เริ่ม 280901
13. ก.อัต ราค่ า โดยสารปกติ ทุก ชั้ นในทางทุ กสาย(ยกเว้ น สายวงเวีย นใหญ่ -มหาชัย และสายบ้า นแหลมแม่กลอง) มีหลักเกณฑ์การคิด ดังนี้
(1) ระยะทางตั้งแต่กิโลเมตรที่ 1 ถึงกิโลเมตรที่ 100
ชั้นที่ 1 กิโลเมตรละ 0.932 บาท
ชั้นที่ 2 กิโลเมตรละ 0.488 บาท
ชั้นที่ 3 กิโลเมตรละ 0.215 บาท
(2) ระยะทางตั้งแต่กิโลเมตรที่ 101 ถึงกิโลเมตรที่ 200
ชั้นที่ 1 กิโลเมตรละ 0.853 บาท
ชั้นที่ 2 กิโลเมตรละ 0.420 บาท
ชั้นที่ 3 กิโลเมตรละ 0.180 บาท
(3) ระยะทางตั้งแต่กิโลเมตรที่ 201 ถึงกิโลเมตรที่ 300
ชั้นที่ 1 กิโลเมตรละ 0.785 บาท
ชั้นที่ 2 กิโลเมตรละ 0.375 บาท
ชั้นที่ 3 กิโลเมตรละ 0.160 บาท
(4) ระยะทางตั้งแต่กิโลเมตรที่ 301 ขึ้นไป
ชั้นที่ 1 กิโลเมตรละ 0.739 บาท
ชั้นที่ 2 กิโลเมตรละ 0.336 บาท
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ชั้นที่ 3 กิโลเมตรละ 0.145 บาท
(5) การคิดค่าโดยสารระยะทางตั้งแต่ 101 กิโลเมตรขึ้นไป ให้คิดเป็นช่วง ๆ ละ 5 กิโลเมตร โดยคิดค่า
โดยสารที่กิโลเมตรปลายช่วง ทั้งนี้สุดแต่ระยะของสถานีปลายทางจะอยู่ในช่วงใด
(6) ค่าโดยสารขั้นต่่า
ชั้นที่ 1 คนละ 6.00 บาท
ชั้นที่ 2 คนละ 4.00 บาท
ชั้นที่ 3 คนละ 2.00 บาท
(7) การปัดเศษยกเศษสตางค์
เมื่อค่านวณเงินค่าโดยสารตามหลักเกณฑ์ในข้อ (1) ถึงข้อ (5) แล้วให้ปัดเศษยกเศษในครั้งสุดท้าย ถ้ามี
เศษต่่ากว่า 50 สตางค์ให้ปัดทิ้ง ตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไปให้ยกเป็น 1.00 บาท
(8) การคิดค่าโดยสารขั้นต่่าในข้อ (6) และการปัดเศษยกเศษสตางค์ในข้อ (7) ให้ใช้กับ ค่าโดยสารที่มี
ส่วนลดทุกประเภทด้วย (588)
(624 ลว.260743 เริ่ม 011043)
13 ข. อัตราค่าโดยสารไปกลับ คิดจากอัตราค่าโดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเต็มราคา 2 เที่ยวรวมกัน โดย
ไม่มีอัตราส่วนลด
- ส่าหรับอายุการใช้ตั๋วในเที่ยวกลับ ให้ถือระยะทางเที่ยวเดียวเป็นเกณฑ์ ดังนี้
ระยะทาง 1-200 กิโลเมตร ใช้เที่ยวกลับในวันเดียวกัน
ระยะทาง 201-400 กิโลเมตร ใช้เที่ยวกลับภายใน 10 วัน
ระยะทาง 401 กิโลเมตรขึ้นไป
ใช้เที่ยวกลับภายใน 60 วัน
- การนับอายุตั๋วในเที่ยวกลับ ส่าหรับตั๋วที่มีอายุการใช้ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป ให้นับแต่วันถัดจากวันตั้งต้น
เดินทางของเที่ยวไป
- การส่ารองที่เที่ ยวกลับ ส่ารองล่วงหน้าได้ไ ม่เกินอายุตั๋วในเที่ยวกลับ และภายในก่าหนดวันเปิด
จ่าหน่ายตั๋วล่วงหน้า(624)
(556 ลว.221235 เริ่ม 110136)
13 ค.อัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารรายเดือนมีหลักเกณฑ์การคิดดังนี้.(1) บัตรโดยสารรายเดือนเที่ยวเดียว คิดจากอัตราค่าโดยสารรายเที่ยวเต็มราคาตามชั้นที่นั่งจากสถานี
ถึงสถานี วันละ 1 เที่ยว จ่านวน 24 วัน แล้วคิดค่าโดยสารตามประเภท ของบัตรโดยสารรายเดือน
ดังนี้.- ประชาชนทั่วไป
คิดร้อยละ 75
- ผู้มีสิทธิลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจ่า
คิดร้อยละ 50
(2) บัตรโดยสารรายเดือนไปกลับ คิดจากอัตราค่าโดยสารรายเที่ยวเต็มราคาตามชั้นที่นั่งจากสถานีถึง
สถานี วันละ 2 เที่ยว จ่านวน 24 วัน แล้วคิดค่าโดยสารตามประเภทของบัตรโดยสารรายเดือนดังนี้.- ประชาชนทั่วไป
คิดร้อยละ 75
- ผู้มีสิทธิลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจ่า
คิดร้อยละ 50
นั ก เ รี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ที่ อ า ยุ ไ ม่ เ กิ น 25
ปี
ที่ยังไม่มีอาชีพ/ครอบครัว
คิดร้อยละ 50
(3) การคิดค่าโดยสารบัตรโดยสารรายเดือนไปกลับผู้ปฏิบัติง านรถไฟ ให้คิดครึ่ง หนึ่ง ของอัตราค่า
โดยสารบั ต รโดยสารรายเดื อ นไปกลั บ ประชาชนทั่ ว ไป ส่ า หรั บ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น บุ ต รของ
ผู้ปฏิบัติงานรถไฟอายุไม่เกิน 25 ปี ที่ยังไม่มีอาชีพและครอบครัว คิดครึ่งหนึ่งของอัตราค่าโดยสารบัต รโดยสาร
รายเดือนไปกลับของนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วไป
(4) การยกเศษสตางค์ เมื่อค่านวณค่าโดยสารตามหลักเกณฑ์ในข้อ (1), (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี ถ้ามี
เศษต่่ากว่า 50 สตางค์ ให้ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 50 สตางค์ ขึ้นไปยกเป็น 1.00 บาท และให้ยกเศษครั้งสุดท้าย
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(5) อายุการใช้บัตรโดยสารรายเดือน ให้ใช้ได้ทุกวันนับแต่วันที่เริ่มใช้จนถึงวันสุดท้ายที่มาบรรจบกับ
วันที่เริ่มใช้ (556 )
13 ง.การคิดค่าโดยสารไปกลับตามข้อ ข. และการคิดค่าโดยสารบัตรโดยสารรายเดือนตามข้อ ค. หาก
ผู้โดยสารเป็นเด็กอยู่ในเกณฑ์เสียค่าโดยสารครึ่งราคา ก็ให้ลดค่าโดยสารลงอีกครึ่งหนึ่ง
13 จ.อัตราค่าโดยสารพิเศษระหว่างสถานีบางแห่งปรากฏในใบแทรกที่เกี่ยวข้องในกฎข้อบังคับนี้
13 ฉ. ยกเลิกโดยใบแทรก 545 ลว.270335 เริ่ม 150435
14. เกณฑ์ที่นับว่าเป็นเด็กส่าหรับเสียค่าโดยสาร (554 ลว.181135 เริ่ม 011235)
เด็กส่วนสูง ไม่เกิน 100 เซ็นติเมตร ในเมื่อไม่ต้องจัดที่นั่ง ให้ยอมให้โดยสารไปได้โดยไม่ต้องเสียค่า
โดยสารและค่าธรรมเนียมใด ๆ
เด็กส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร ให้คิดค่าโดยสารเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราผู้ใหญ่ตามชั้นที่โดยสารไป
ส่วนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้คิดเต็มราคา(554)
15. การซื้อตั๋วและการช่าระเงิน
15 ก. เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการซื้อตั๋วผิด ผู้โดยสารควรซื้อตั๋วซึ่งตนปรารถนาจะโดยสารรถไฟ ณ
ที่ห้องขายตั๋วตามสถานีด้วยตนเอง (554)
15 ข. เมื่อได้ซื้อตั๋วแล้ว ผู้โดยสารควรต้องตรวจดูตั๋วที่ซื้อและตรวจเงินที่ได้รับทอนว่าถูกต้องหรือไม่เสีย
ก่อนที่จะออกไปพ้นจากที่ขายตั๋ว เมื่อพ้นไปแล้วภายหลังจะกลับมาร้องหรือทวงถามว่าซื้อตั๋วผิดหรือทอนเงินให้
ไม่ถูกต้อง พนักงานขายตั๋วจะไม่รับผิดชอบเลย
เงินทอน
15 ค. เพื่อความสะดวกแก่ผู้โดยสารเอง และเพื่อมิต้องให้รอช้าเสียเวลา เมื่อจะซื้อตั๋ วผู้โดยสารควรน่า
เงินมาซื้อให้พอดีกับราคาค่าโดยสาร ซึ่งจะโดยสารไป โดยไม่ต้องทอนเงินให้ยุ่งยากเพราะพนักงานขายตั๋วอาจจะ
ขาดเงินปลีกส่าหรับที่จะทอนให้ในบางครั้งบางเวลาก็ได้ เงินที่จะน่ามาขอซื้อตั๋ว
15 ง. การรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ยอมรับใบสั่งจ่ายของธนาคารแทนตัวเงิน เพื่อจะช่าระเงินให้แก่
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ระเบียบการรถไฟ ฉบับที่ 2.7 ลว.27 ก.พ.45 รับแคชเชียเช็คได้)
(271 ลว.250409 ลว.250409)
15 จ. เงินค่าตั๋วที่ผู้โดยสารแต่ละคนช่าระเวลาซื้อตั๋วคราวหนึ่ง ๆ นั้น หากเป็นเงินเหรียญ กระษาปณ์
ราคาหนึ่งบาท หรือยี่สิบบาท มีจ่านวนเงินเกินห้าร้อยบาท หรือราคาห้าสิบสตางค์ สิบสตางค์ ยี่สิบสตางค์ ยี่สิบ
ห้าสตางค์มีจ่านวนเกินสิบบาท หรือราคาครึ่งสตางค์ หรือหนึ่งสตางค์มีจ่านวนเกินห้าบาท เจ้าหน้าที่ขายตั๋วจะ
ไม่รับเงินเหรียญกระษาปณ์ดังกล่าวนี้ทั้งหมดก็ได้ (271)
16. ก่าหนดอายุและขอบเขตที่จะใช้ตั๋วโดยสาร ( 587 ลว.170139 เริ่ม 100239 )
16 ก. ตั๋วโดยสารใช้โดยสารได้เฉพาะระหว่างสถานีตามวันและขบวนรถที่ปรากฏในตั๋วเท่านั้น
16 ข. ถ้าขบวนรถที่โดยสารไปนั้นเดินไม่ถึงสถานีปลายทางตามตั๋ว ต้องใช้ตั๋วเดินทางต่อไปกับขบวนรถ
อื่น ณ สถานีที่สุดขบวนรถหรือสถานีชุมทางที่แยกไปยัง สถานีปลายทางที่ปรากฏในตั๋ว จะเดินทางต่อไปกับ
ขบวนรถใดก็ได้อย่างช้าในวันรุ่งขึ้น เฉพาะในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ จะใช้ตั๋วเดินทางต่อไปกับขบวนรถ
อื่นที่สถานีนครราชสีมาแทนสถานี ชุมทางถนนจิระก็ได้
16 ค. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋ว เพื่อเดินทางกับขบวนรถใดหากขบวนรถที่จะโดยสารไปนั้นล่าช้า ต้องถูกกัก
เดินตามหลังขบวนรถอื่น อนุญาตให้เปลี่ยนไปโดยสารกับขบวนรถที่เดินไปก่อนได้
16 ง. ถ้าขบวนรถที่ก่าลังโดยสารไปนั้น ถูกกักเดินตามหลังขบวนรถอื่นหรือเดินไปทัน ขบวนรถอื่น ณ
สถานีใดก็ตาม อนุญาตให้เปลี่ยนไปโดยสารกับขบวนรถที่เดินไปก่อนได้
16 จ. การเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีต้นทางตามข้อ ค. และที่สถานีระหว่างทางตามข้อ ง.นั้นไม่ถือว่าเป็น
การโดยสารผิดขบวน แต่ถ้าเปลี่ยนไปเดินทางกับขบวนรถที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามข้อ 31 ก. ไม่ว่าจะ
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ช่าระหรือยังไม่ได้ช่าระค่าธรรมเนียมก็ตาม แต่เป็นค่าธรรมเนียมขบวนรถคนละประเภท ผู้โดยสารจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าเลื่อนชั้น(ถ้ามี) หรือช่าระเพิ่มให้ครบตามระเบียบ
16 ฉ. ผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วผิดก่าหนดโดยมิได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่สถานีมาก่อน ให้
ใช้เดินทางก่อนก่าหนดที่ระบุในตั๋วได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามกรณีต่อไปนี้
(1) การใช้ตั๋วผิดก่าหนดดังกล่าวหากขบวนรถที่โดยสารไปนั้น ไม่หยุดที่สถานีปลายทางตามตั๋วผู้โดยสาร
จะต้องลงต่อขบวนรถที่สถานีที่ขบวนรถนั้นหยุดก่อนถึงสถานีปลายทางตามตั๋ว แล้วเดินทางต่อไปโดยขบวนรถ
เที่ ย วแรกที่ เ ดิ น ถึ ง และหยุ ด ที่ ส ถานี ป ลายทางตามตั๋ ว แต่ ถ้ า ขบวนเที่ ย วแรกเป็ น ขบวนรถ ที่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 31 ก.อนุญาตให้เดินทางในเที่ยวถัดไปได้
(2) ในกรณีขบวนรถที่โดยสารผิดขบวนนั้น ไม่หยุดที่สถานีใดก่อนถึงสถานีปลายทางตามตั๋ว ผู้โดยสาร
จะต้องช่าระค่าโดยสารตามระยะทางที่เลยไปโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามข้อ 75 ส่วนค่าธรรมเนียมตามข้อ
31 ก.ถ้ามีและได้ช่าระไว้แล้วก็ให้ใช้ควบตั๋วที่ช่าระในระยะทางที่เลยไปได้ (587)
ว่าด้วยการบรรทุกส่งผู้โดยสาร
17. ชั้นที่นั่งที่จะโดยสาร ( 549 ลว.260635 เริ่ม 010735 )
17 ก.การบรรทุกส่งผู้โดยสาร การรถไฟฯจะจัดรถส่าหรับให้โดยสารเป็นชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3
ดังนี้
- รถชั้นที่ 1 หมายถึงรถพ่วงที่ก่าหนดให้คิดค่าโดยสารในอัตราชั้นที่ 1 และต้องคิดค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ เพิ่มตามประเภทรถอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่รถนั่ง/นอนธรรมดา หรือปรับอากาศและรถจั ดเฉพาะธรรมดาหรือ
ปรับอากาศ
- รถชั้นที่ 2 หมายถึงรถพ่วงที่ก่าหนดให้คิดค่าโดยสารในอัตราชั้นที่ 2 คือรถชั้นที่ 2 นั่ง และเมื่อโดยสาร
ในรถที่ก่าหนดให้เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ต้องคิดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่ม ตามประเภทรถอีกส่ วนหนึ่ง ได้แก่ รถ
นั่งปรับอากาศ รถนั่ง/นอนธรรมดาหรือปรับอากาศ
- รถชั้นที่ 3 หมายถึงรถพ่วงที่ก่าหนดให้คิดค่าโดยสารในอัตราชั้นที่ 3 เมื่อโดยสารในรถที่ก่าหนดให้คิด
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ต้องคิดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่ม ตามประเภทรถอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่รถ ชั้นที่ 3 นั่งปรับอากาศ
(549)
17 ข.การจัดที่นั่งส่ารองในขบวนรถ หรือจัดที่นั่งในรถที่ขอเช่าส่ารองไม่ว่าชั้นที่นั่งใด ๆ ก็ดี และการจัด
เดินขบวนรถพิเศษก็ดี การรถไฟฯ จะรับจัดให้ต่อเมื่อเห็นเป็นการสมควรที่จะจัดให้ได้เท่านั้น (407 )
18. การเปลี่ยนแปลงสถานีต้นทางหรือปลายทาง (470 ลว.060329 เริ่ม 210529 )
การเปลี่ยนแปลงสถานีต้นทางหรือปลายทางก่าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติไว้ ดังนี้
18.1 ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารทุกชนิดจากหรือถึง สถานีต่าง ๆ ไว้แล้ว ถ้ามีความประสงค์หรือจะ
เปลี่ยนแปลงสถานีต้นทางหรือปลายทาง หรือทั้ง ต้นทางและปลายทาง ให้มีร ะยะทางไกลกว่าตั๋วฉบับเดิมก็
อนุญาตให้กระท่าได้ โดยน่าตั๋วโดยสาร ตั๋วค่าธรรมเนียมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแสดงต่อนายสถานี ต้นทางที่
จะขึ้นโดยสารใหม่ หรือสถานีต้นทางเดิม หรือที่ห้องจ่าหน่ายตั๋วล่วงหน้ากรุงเทพ หรือสถานีที่ขายตั๋วล่วงหน้าใน
เขต กรุงเทพมหานคร หรือตัวแทนทุกแห่งใน กทม.
18.2 การเปลี่ยนแปลงสถานีต้นทาง, ปลายทาง ตามข้อ 18.1 ผู้โดยสารจะต้องช่าระค่าโดยสารเพิ่มตาม
ระยะทางส่วนที่แตกต่างจากตั๋วเดิมและอนุญาตให้ใช้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ชุด เดิมควบตั๋วฉบับที่ออกใหม่นี้ได้
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18.3 ตั๋วลดครึ่งราคาทุกชนิด ให้คิดค่าโดยสารเพิ่มเฉพาะเที่ยวที่เดินทางตามสิทธิที่ได้รับขณะใชัตั๋วนั้น
ส่าหรับตั๋วลดราคาชนิดอื่นที่บังคับจ่าหน่ายเป็นตั๋วไปกลับ ให้ค่านวณค่าโดยสารเก็บเพิ่มเสมือนตั๋วเต็มราคาเที่ยว
เดียว และเก็บเพิ่มเป็นเฉพาะเที่ยวที่เดินทางเท่านั้น โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 18.1 และ 18.2
18.4 การเก็บเงินเพิ่มตามข้อ 18.1, 18.2, 18.3 จะต้องเก็บเป็นเงินสดเสมอไป
18.5 ตั๋วที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีบางซื่อ , สามเสน และธนบุรี เฉพาะขบวนรถด่วนและรถเร็ว
อนุญาตให้ขึ้นหรือลงที่กรุงเทพได้โดยไม่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงกับเจ้าหน้าที่สถานี ให้พนักงานขบวนรถเรียก
เก็บเงินค่าโดยสารเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นเพียงอย่างเดียวไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ส่วนขบวนรถ
อื่นต้องเก็บค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 75 ด้วย (470)
( 549 ลว.260635 เริ่ม 010735 )
18.6 การขอเปลี่ยนแปลงสถานีต้นทางหรือปลายทางตั๋วโดยสารทุกชั้นและทุกชนิดบนขบวน รถ
(ยกเว้นตั๋วชั้นที่ 3 รถนั่งธรรมดา) ให้กระท่าได้ตามกรณีดังนี้
(1) กรณีแจ้งขอขยายปลายทางจากตั๋วเดิมก่อนขบวนรถถึงสถานีปลายทางตามตั๋วเดิม ให้กระท่าได้
เช่นเดียวกับข้อ 18.2 - 18.4 ทุกประการ(ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนตามข้อ 75)
(2) กรณีแจ้งขอขยายต้นทางจากตั๋วเดิมทุกกรณี และแจ้งขอขยายปลายทางจากตั๋วเดิมขณะขบวนรถถึง
หรื อออกจากสถานี ป ลายทางตามตั๋ว เดิม แล้ว ให้ ก ระท่า ได้เ ช่ นเดี ยวกั บข้ อ 18.2 - 18.4 แต่ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถตามข้อ 75 ด้วย (549 )
19. การจัดที่ให้ผู้โดยสารนั่ง
พนักงานรถไฟมีสิทธิที่จะจัดให้ผู้โดยสารเข้านั่งในรถโดยสารหลังใดหรือในห้องรถส่าหรับโดยสารห้องใด
ซึ่ง เป็นชั้นที่นั่งชั้นเดีย วกันกับที่ผู้โดยสารได้ ซื้อตั๋วอยู่แล้วนั้นได้ ผู้ โดยสารทุกคนเมื่อได้ รับ ค่าสั่ง เช่นนี้ต้อ ง
โดยสารไปตามที่พนักงานรถไฟจัดให้(ดูข้อ 28)
20. การขึ้นรถหรือลงรถ
ที่ชุมทางหรือที่สถานีซึ่งมีขบวนรถไฟเดินเข้าออกสับสนหลายทาง ผู้โดยสารต้องระวังขึ้นรถให้ถูกขบวน
ที่ตนมีความประสงค์จะไป และเมื่อจะลงจากรถซึ่งได้เดินทางมาถึงสถานีปลายทางของตั๋วนั้นแล้ว เป็น หน้าที่
ของผู้โดยสารจะต้องระวังอย่าลงให้ผิดสถานี และถ้าผู้โดยสารขึ้นหรือลงผิดแล้ว การรถไฟฯ จะไม่รับผิดชอบ
21. การลงรถที่สถานีระหว่างทางซึ่งยังไม่ถึงที่ก่าหนดที่ปรากฏอยู่ในตั๋วว่าจะไปลง
ผู้โดยสารคนใดลงเสียจากรถที่สถานีในระหว่างทางอันยังไม่ถึงก่าหนด ซึ่งปรากฏอยู่ในตั๋วว่าจะไปลงถ้า
ผู้โดยสารนั้นจะต้องส่งตั๋วที่ตนถืออยู่นั้นให้แก่ผู้เก็บตั๋ว ณ ที่ตนลงและไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอคืนเงินค่าโดยสาร
ในระยะทางที่ยังขาด ซึ่งตนไม่ได้ใช้ตั๋วโดยสารไป
22. การเลื่อนชั้นที่นั่งเมื่อได้ซื้อตั๋วไว้แล้ว ( 487 ลว.060830 เริ่ม 011030 )
ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้แล้ว ประสงค์จะขอเลื่อนไปโดยสารในชั้นโดยสารที่สูงกว่าตั๋วเดิมจากและถึงสถานี
ใด ๆ ภายในระยะทางตามตั๋วฉบับเดิมก็ให้ท่าได้ โดยต้องช่าระค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ถ้ามี)ที่
แตกต่างกันระหว่างชั้นโดยสารเดิมกับชั้นที่ขอเลื่อนขึ้นไปและตามระยะทางที่ขอเลื่อนให้ครบตามอัตราค่า
โดยสารประเภทนั้น ๆ ด้วย (487)
23. การคืนเงินค่าตั๋ว และเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ( 664 ลว.7 ม.ค.51 เริ่ม 01 ก.พ.51 )
การคืนเงินค่าตั๋วและเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
“23. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้แล้วไม่สามารถใช้ตั๋วนั้นได้ เพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม และมีสิทธิขอคืนเงินค่าตั๋ว
โดยสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
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23.1 การคืนเงินค่าตั๋ว ตั๋วที่ผู้โดยสารซื้อไว้แล้วและไม่ใช้เดินทาง หากประสงค์จะขอคืนเงินค่า
ตั๋วต้องน่าตั๋วไปแจ้งความจ่านงต่อเจ้าหน้าที่ที่หมวดตั๋วล่วงหน้าหรือสถานีต้นทางตามตั๋วและสถานี อื่น หรือตัว
แทนที่เปิดจ่าหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกแห่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นตั๋วที่ซื้อเงินสดจะคืนเงิน
ทันที โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคืนเงินตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดไว้ และขั้นต่่าไม่น้อยกว่า 20.00 บาท ต่อตั๋ว 1
ฉบับ โดยคิดเป็นรายบุคคล
23.1.1 หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมคืนเงิน ให้ถือเอาวัน เวลาขบวนรถออก และสถานี
ต้นทางที่ระบุในตั๋วเป็นเกณฑ์ โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของราคาตั๋วเป็นรายบุคคล ดังนี้.ก. ตั๋วรายบุคคล,ตั๋วรวมและตั๋วพิเศษตามใบแลกการขนส่งของหน่วยงานต่าง ๆ
- คืนก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
หักไว้ร้อยละ 50
- คืนก่อนวันเดินทางตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป(ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทาง
ตามตั๋ว)
หักไว้ร้อยละ 20
ข. ตั๋วหมู่คณะทุกชั้นทุกประเภท ยกเว้นตั๋วหมู่คณะไปกลับนักเรียนในข้อ
ค. หากขอคืนก่อนวันเดินทาง 3 วันขึ้นไป(ไม่นับวันขบวนรถออก
ต้นทางตามตั๋ว)
หักไว้ร้อยละ 60
ถ้าพ้นก่าหนดนี้ไม่คืนเงินค่าตั๋วให้และไม่รับค่าร้อง
ค. ตั๋วหมู่คณะไปกลับลดราคาประเภทนักเรียน(รวมทั้งนิสิต นักศึกษา) ที่คิดค่าโดยสาร
เพี ย งเที่ ย วเดี ย ว ถ้ า มี ก ารใช้ เ ที่ ย วใดเที่ ย วหนึ่ ง แล้ ว เที่ ย วที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ จ ะไม่ คื น ค่ า โดยสารให้ (คื น เฉพาะ
ค่าธรรมเนียม)หากเป็นตั๋วลดราคาเที่ยวเดียวให้คิดเช่นเดียวกับข้อ ข.
23.1.2 ตั๋วที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือมีใบเสร็จเลื่อนการเดินทางให้ถือ
เอาวันเวลาการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมคืนเงิน เสมือนหนึ่งเป็นตั๋ว
23.1.3 ตั๋วเงินค้างหรือตั๋วตามใบแลกการขนส่ง หรือใบแลกอื่น ๆ ทั้งตั๋วรายบุคคลและตั๋ว
พิเศษ ให้ท่าการคืนที่นั่งที่มีการส่ารองที่ทันทีแต่ไม่คืนเงินสดให้
23.1.4 การคิดค่าธรรมเนียมคืนเงิน ให้ปัดเศษหรือยกเศษสตางค์ในครั้งสุดท้าย เมื่อ ค่านวณ
เงินค่าธรรมเนียมจากราคาตั๋วแต่ละฉบับแล้ว หากมีเศษต่่ากว่า 50 สตางค์ให้ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไป ให้
ยกขึ้นเป็น 1.00 บาท
23.1.5 การคืนเงินค่าตั๋วตามค่าร้องเมื่อพิจารณาสั่งจ่ายเงินแล้ว จะจ่ายคืนเงินให้ผู้ยื่นค่าร้องที่
สถานีหรือที่จ่าหน่ายตั๋วล่วงหน้าแห่งใดก็ได้ ตามความประสงค์ของผู้ยื่นค่าร้องภายใน 15 วัน และต้องมาติดต่อ
รับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้สั่งจ่ายคืนเงินเป็นต้นไป
23.2 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ตั๋วทุกชนิดทุกประเภท(ยกเว้นตั๋วเดือน ซึ่งไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และไม่คืนเงินค่าโดยสาร)ที่ผู้โดยสารซื้อไว้ จะเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่เกิน 1
ครั้ง ดังนี้
23.2.1 เฉพาะการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเลื่อนออกไปจะต้องไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันที่
ระบุไว้ในตั๋ว และไม่เกินระยะเวลาที่เปิดจ่าหน่ายตั๋วล่วงหน้า
23.2.2 ตั๋วไปกลับ เปลี่ยนแปลงการเดินทางเที่ยวไปได้ 1 ครั้ง และเที่ยวกลับ 1 ครั้ง เที่ยวกลับ
จะเปลี่ยนแปลงออกไปได้ไม่เกินอายุของตั๋ว
23.2.3 การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ให้ถือเอาวัน เวลาขบวนรถออก และสถานีต้นทางที่ระบุ
ในตั๋วเป็นเกณฑ์ และต้องน่าตั๋วมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขบวนรถไม่น้อยกว่า 1 ชั๋วโมง หากเลยเวลาที่กล่าว
ข้างต้น ไม่รับเปลี่ยนแปลง ไม่คืนค่าตั๋วโดยสารให้ และไม่รับค่าร้อง
23.2.4 ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง คิดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้.ก. ตั๋วทุกชั้น รถนั่งธรรมดา
คิดครั้งละ 20.00 บาท
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ข. ตั๋วทุกชั้น รถปรับอากาศและรถนอน
คิดครั้งละ 50.00 บาท
23.2.5 ตั๋วไปกลับเปลี่ยนแปลงการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับคราวเดียวกัน ให้คิดเป็น
2 ครั้ง (เที่ยวไป 1 ครั้ง เที่ยวกลับ 1 ครั้ง)
23.2.6 การร่นการเดินทาง ให้ร่นเข้ามาได้โดยไม่จ่ากัดวัน
23.2.7 ข้อยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ตั๋วรถนั่งธรรมดาทุกชั้นเฉพาะ
ขบวนรถโดยสารธรรมดา และรถรวม เปลี่ย นแปลงเฉพาะขบวนรถซึ่ง เดิ น ทางในวั นเดีย วกัน กับ ที่ร ะบุ ใ น
ตั๋ว”(664)
24. มีเหตุจ่าเป็นต้องการงดใช้ตั๋วหรือไม่มีที่นั่งโดยสารตามตั๋ว ( 487 ลว.060830 เริ่ม 011030)
ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยระบุวันที่ เดือน ปี และขบวนรถหรือได้ส่ารองที่นั่งไว้แล้ว แต่มีเหตุจ่าเป็นต้องงดใช้
ตั๋วนั้น อันเนื่องมาจากขบวนรถที่จะเดินทางตามตั๋วล่าช้ากว่าก่าหนดที่ได้ประกาศไว้ในตารางการเดินรถเกินกว่า
30 นาที หรือด้วยเหตุซึ่งไม่ใช่เป็นความบกพร่อง ของผู้โดยสารเอง หรือด้วยสาเหตุเพราะไม่มีที่นั่งตามชั้นในตั๋ว
หรือเพราะรถแน่นขึ้นโดยสารไม่ได้ หรือเพราะความบกพร่องของการรถไฟฯ หรือได้ใช้ตั๋วแต่ไม่ตรงตามชั้นที่นั่ง
ในตั๋ว ผู้โดยสารนั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทั้ง หมด หรือบางส่วน หรือขอเลื่อน
ขบวนเดินทางได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการคืนและเลื่อน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
24.1 ผู้โดยสารจะต้องน่าตั๋วไปติดต่อขอคืนเงินหรือเลื่อนขบวนเดินทางต่อเจ้าหน้าที่จ่าหน่ายตั๋ว หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนตั๋ว หรือนายสถานี ณ สถานีที่จะขึ้นโดยสารนั้นอย่างช้าภายในไม่เกิน 3 ชม.นับแต่เวลาที่ขบวน
รถซึ่งจะโดยสารไปนั้นได้ออกจากสถานีที่จะขึ้นโดยสารไปแล้ว และเจ้าหน้าที่จะคืนเงิน ค่าตั๋วให้ทันทีในวันนั้น
หรืออย่างช้าไม่เกินวันรุ่งขึ้น (ตัดข้อความที่ขัดแย้งกับ 619)หรือสลักหลังตั๋วเลื่อนขบวนเดินทางในเที่ ยวต่อไปที่
หยุด ณ สถานีนั้นอย่างช้าไม่เกินวัน รุ่งขึ้นสุดแต่กรณี โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมคืนเงินหรือเลื่อนเดินทางเป็น
กรณีพิเศษ
24.2 การคื นเงิน กรณี ข้อ 24.1 คื นเฉพาะตั๋ วที่ ซื้อ เงิ น สดเท่ านั้ น ถ้ าผู้ โดยสารมาติ ด ต่อ ล่ว งเลย
ก่าหนดเวลาตามกล่าวข้างต้นไปแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับตั๋วไม่มีอ่านาจคืนเงินหรือสลักหลังตั๋วเลื่อนเดินทางให้ได้ ต้อง
ให้ ผู้อ่านวยการฝ่ายการเดินรถหรือผู้รับมอบอ่านาจเป็นผู้พิจารณาสั่งการ โดยยื่นค่าร้อง ขอคืนเงินไว้ การ
ยื่นค่าร้องดังกล่าว ให้ยื่น ณ สถานีต้นทางที่จะขึ้นรถนั้น หรือจะยื่นที่สถานีใด ๆ ก็ได้ อย่างช้าไม่เกินภายใน 15
วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ระบุในตั๋ว หรือในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทางครั้งสุดท้าย
และต้องแนบตั๋วไปเป็น หลักฐานพร้อมกับค่าร้องฯ โดยให้นายสถานีที่จะขึ้นรถ หมายเหตุ ข้อเท็จจริงไว้ในตั๋ว
ด้วย ถ้าพ้นก่าหนด 15 วัน การรถไฟฯ จะไม่รับพิจารณา
24.3 การโดยสารไปในรถประเภทที่ไม่ตรงตามตั๋วโดยสาร หรือโดยสารในชั้นที่มีราคาต่่ากว่า ค่าตั๋ว ที่
ผู้โดยสารถือใช้อยู่ ซึ่งมิใช่เป็นความประสงค์หรือจากการกระท่าของผู้โดยสารเองการรถไฟฯ จะคืนเงินในส่วนที่
แตกต่างกันให้โดยไม่หักค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ต้องน่าตั๋วไปติดต่อกับพนักงานรักษารถนั้นโดยไม่ชักช้า หรือที่
นายสถานีก่อนขึ้นขบวนรถ หรือที่สถานีลงจากขบวนรถภายในไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ระบุไว้ในตั๋ว
หรือในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทางครั้ง สุดท้าย ทั้ งนี้ผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้นาย
สถานี ต้นทางที่จะขึ้นโดยสาร หรือพนักงานรักษารถที่โดยสารไปนั้น สลักหลังตั๋วตามข้อเท็จจริงเป็นส่าคัญด้วย
ถ้าเป็น ตั๋วที่ซื้อด้วยเงินสด นายสถานีหรือพนักงานรักษารถจะคืนเงินให้ทันที(ตัดข้อความที่ขัดแย้งกับ 619)
24.4 กรณีตามข้อ 24.3 หากผู้โดยสารจะโดยสารไปในรถที่มีราคาสูงกว่าชั้นที่นั่งตามตั๋วที่ถือใช้อยู่
จะต้องช่าระเงินค่าต่าง ๆ เพิ่มจนครบตามอัตราของชั้นที่นั่งที่สูงกว่าด้วย
25. งดเดินทางเพราะไม่มีพื้นที่จะบรรทุก
กรณีผู้โดยสารต้องงดเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางด้วยเหตุไม่มีพื้นที่ส่าหรับบรรทุกสิ่งของสัมภาระ ที่
ได้ออกตั๋วสัมภาระตามตั๋วโดยสารที่จะใช้เดินทางไว้แล้ว อนุญาตให้น่าตั๋วโดยสารและตั๋วสัมภาระมาขอคืนเงิน
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หรือเลื่อนการเดินทางไปขบวนอื่นได้ไม่เกินวันถัดไป(1 วัน) โดยไม่คิดค่า ธรรมเนียมการคืน หรือเลื่อนแต่
ประการใด แต่ต้องน่าตั๋วไปติดต่อกับนายสถานีต้นทางตามตั๋วอย่างช้า ไม่เกินภายใน 3 ชม.นับแต่เวลาขบวน
รถที่ปรากฏในตั๋วได้ออกไปแล้ว ( 487 )
26. การจัดที่ให้โดยสารการส่ารองที่และความรับผิดชอบในกรณีไม่อาจจัดที่ให้ได้
(568 ลว.040737เริ่ม 150737)
การรถไฟฯ จะจัดที่ให้โดยสารดังนี้
26.1 ตั๋วซึ่งผู้โดยสารซื้อไว้แล้วนั้น พึงเข้าใจว่าการรถไฟฯ จะจัดที่ให้โดยสารได้เฉพาะเท่าที่มีที่ว่างใน
ขบวนรถที่จะโดยสารไปเท่านั้น และจะส่ารองที่ให้ส่าหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้แล้วเฉพาะกับขบวนรถบางขบวน
และจาก สถานีบางแห่งเท่านั้น
26.2 ผู้โดยสารซึ่งส่ารองที่ไว้แล้วจะต้องขึ้นโดยสาร ณ สถานีต้นทางที่ระบุไว้ในตั๋วเสมอไป หากขึ้น
โดยสารแล้วมิอาจอยู่ ณ ที่ซึ่งส่ารองไว้จนเวลาที่พนักงานมาตรวจตั๋วจะต้องแจ้งให้ พนักงานทราบทันทีเมื่อขึ้น
โดยสาร หรือหากส่ารองที่ไว้แล้ว แต่ประสงค์จะขึ้นโดยสารระหว่างทาง ณ สถานีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ต้นทางที่ระบุใน
ตั๋วจะต้องแจ้งให้ผู้จ่าหน่ายตั๋วทราบเมื่อซื้อตั๋ว หรือ แจ้งต่อนายสถานีทราบก่อนที่ขบวนรถนั้นออกจากสถานีต้น
ทางตามตั๋ว มิฉะนั้นเมื่อพนักงานตรวจไม่พบจะถือว่าไม่เดินทาง อาจจัดที่นั้นให้ผู้โดยสารอื่นใช้ได้ทันที โดย
ผู้โดยสารจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้
26.3 การรถไฟฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดที่ซึ่งส่ารองไว้แล้วให้ผู้โดยสาร
ได้ตามตั๋ว แต่จะคืนเงินค่าตั๋วในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ให้ตามราคาตั๋ว ( 568 )
27. การลงพักระหว่างทาง ( 487 ลว.060830 เริ่ม 011030 )
ตั๋วโดยสารทุกชนิดขณะใช้เดินทาง หรือขบวนรถที่ระบุไว้ในตั๋วออกต้นทางตามตั๋วไปแล้วไม่อนุญาตให้
ใช้ตั๋วลงพักระหว่างทาง หากผู้โดยสารลงพักระหว่างทาง ณ สถานีใดก็ตาม ถือเป็นการสิ้นสุดการใช้ตั๋วนั้นทันที
และจะไม่คืนค่าโดยสารในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ให้ ยกเว้น กรณีเกิดเหตุจ่าเป็น ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (ที่มิใช่เกิดจาก
การกระท่าของผู้โดยสารเอง) หรือด้วยเหตุเพราะความบกพร่องของการรถไฟฯ เอง ก็ขอคืนค่าโดยสารเฉพาะ
ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ตามสิทธิในตั๋ว เดิมได้ทันที โดยไม่หักค่าธรรมเนียมการคืน (487)
28. ให้โอกาสแก่ผู้โดยสารในการเดินทาง ถ้าในขบวนรถมีผู้โดยสารอยู่ยัดเยียด
ถ้าในขบวนรถซึ่งผู้โดยสารทั้งหลายจะโดยสารไปนั้นไม่มีที่นั่ง พอเพียง หรือที่นั่ง ไม่มีพอกับจ่านวน
ผู้โดยสารที่จะเดินทาง ซึ่งได้ซื้อตั๋วไว้แล้วก็ดี ผู้โดยสารซึ่งซื้อตั๋วเดินทางไกลจักต้องได้โอกาสมีที่นั่งก่อ น
ส่าหรับผู้โดยสารที่เป็นสตรีกับที่เป็นเด็กเดินทางโดยล่าพังจักต้องได้รับโอกาสมีที่นั่งก่อนผู้โดยสาร
อื่น ๆ
29. ผู้โดยสารเป็นโรคซึ่งอาจติดต่อกันได้ (464 ลว.200129 เริ่ม 150229)
ผู้โดยสารที่เป็นโรคซึ่งอาจติดต่อกับผู้โดยสารอื่นได้ ถ้าขึ้นรถโดยสารไปโดยที่ ไม่ได้รับอนุญาตพิเศษก็ดี
และทั้งผู้โดยสารที่เป็นผู้ก่ากับไปด้วยกันกับผู้โดยสารที่เป็นโรคติดต่อดังกล่าวนี้ก็ดี พนักงานรถไฟมีอ่านาจที่จะ
บังคับให้ลงเสียจากรถและบังคับให้ออกไปให้พ้นเขตรถไฟได้(464)
30. ว่าด้วยเรื่องนักโทษต้องให้ไปในรถซึ่งท่าไว้ส่าหรับบรรทุกนักโทษ
การบรรทุกนักโทษให้คิดค่าโดยสารตามจ่านวน คือ ทั้งนักโทษและผู้คุม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ถ้ารถ
จัดพิเศษไม่พอเวลาใด ให้ใช้รถบรรทุกสัตว์(รส.) และคิดค่าโดยสารเช่นเดียวกับรถจัดพิเศษ(จส.)
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31. อัตราค่าธรรมเนียม (673 ลว. 28 ธ.ค.55 เริ่ม 21 ม.ค.56)
“31 ก.ผู้โดยสารทุกชั้น ซึ่งเดินทางกับขบวนรถบางประเภท และ/หรือในรถโดยสารบางชนิด จะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของขบวนรถ และ/หรือชนิดของรถโดยสารนั้น ๆ เพิ่มขึ้นจากค่าโดยสารแล้วแต่
กรณี ตามอัตรา ดังนี้.1. ค่าธรรมเนียมขบวนรถ
รถด่วนพิเศษขบวน 1/2, 13/14, 35/36, 37/38 คนละ
190 บาท
รถด่วนพิเศษ
คนละ
170 บาท
รถด่วน
คนละ
150 บาท
2. ค่าธรรมเนียมขบวนรถเร็วทุกขบวน ให้คิดในอัตราตามระยะการเดินทาง ดังนี้.1 - 50
กิโลเมตร
คนละ
20
บาท
51 - 150 กิโลเมตร
คนละ
30
บาท
51 - 300
กิโลเมตร
คนละ
50
บาท
301
กิโลเมตรขึ้นไป
คนละ
110 บาท
3. ค่าธรรมเนียมปรับอากาศ
หน่วย:บาท/คน
รถนั่งชั้นที่ 2 รถนั่งและนอน
รถนั่ง
รถนั่ง
ชั้นที่ 1,ชั้นที่ 2
ระยะการเดินทาง
มีบริการ
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 2
และรถจัดเฉพาะ
อาหาร
1-300 กิโลเมตร
60
60
140
130
301-500 กิโลเมตร
70
70
150
150
501 กิโลเมตร ขึ้นไป
100
110
190
170
(ยกเว้นขบวนรถที่ก่าหนดให้ใช้ค่าโดยสารอัตราพิเศษ)
4. ค่าธรรมเนียมรถนั่งและนอน
- ชั้นที่ 2 ชนิดมีที่นั่งและนอน 26,28 และ 32 ที่ เตียงบน คนละ 100 บาท
เตียงล่าง
คนละ 150 บาท
- ชั้นที่ 2 ชนิดมีที่นั่งและนอน 40 ที่ (รุ่นเก่า)
เตียงบน คนละ 130 บาท
เตียงล่าง
คนละ 200 บาท
- ชั้นที่ 2 ชนิดมีที่นั่งและนอน 36 ที่(ดัดแปลง)
เตียงบน คนละ 150 บาท
เตียงล่าง
คนละ 220 บาท
- ชั้นที่ 2 ชนิดมีที่นั่งและนอน 40 ที่(แดวู)รุ่นใหม่และ เตียงบน
คนละ 150 บาท
ชั้นที่ 2 ชนิดมีที่นั่งและนอน 30 32 34 ที่(JR-WEST) เตียงล่าง
คนละ 240 บาท
- ชั้นที่ 1 (24 ที่) และรถจัดเฉพาะปรับอากาศ
เตียงบน คนละ 300 บาท
เตียงล่าง
คนละ 500 บาท
- ชั้นที่ 1 (24 ที่) ส่าหรับผู้โดยสารที่ประสงค์ใช้ห้องเดินทางคนเดียว (ให้คิดราคาเหมาห้อง) โดยคิด
เพิ่มอีก ดังนี้
เตียงบน คิดเพิ่ม
คนละ 700 บาท
เตียงล่างคิดเพิ่ม
คนละ 500 บาท”
- ชั้นที่ 1 รถ JR-WEST (10 ที่) ให้คิดราคาเหมาห้องๆ ละ
1,000 บาท
31 ข. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามข้อ ก.ข้างต้น ให้ใช้ส่าหรับการเดินทางได้ขบวนเดียวเมื่อเปลี่ยน
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ขบวนรถจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ ทั้งนี้ยกเว้นการเปลี่ยนขบวนรถที่ชุมทาง แก่งคอย นครราชสีมา และชุม
ทางจิระ ในวันเดียวกัน
31 ค. ผู้โดยสารถือตั๋วหลายฉบับเป็นระยะทางต่อเนื่องกัน ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ(ตามข้อ 31
ก.)ควบตั๋วเหล่านั้นเช่นเดียวกับข้อ 18
31 ง. ตั๋วค่าโดยสารกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ต่อไปนี้ ซึ่งใช้ก่ากับการโดยสารควบกัน (ตั๋วชุด
เดียวกัน) เมื่อมีการเลื่อนชั้นหรือเปลี่ยนชั้นที่นั่ง /นอน(จากตั๋วราคาต่่าเป็น ตั๋วราคาสูงกว่าเดิม) อนุญาตให้ใช้ค่า
โดยสาร ค่าธรรมเนียมขบวนรถและชนิดรถ(จากตั๋วชุดเดิม) ชดเชยแทนซึ่งกันและกันได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมปรับอากาศที่ยังไม่ได้ใช้โดยสาร หรือใช้แล้วแต่ยังไม่เกิน 3 ใน 4 ของระยะทางตามตั๋ว
โดยสาร ถือว่าค่าธรรมเนียมปรับอากาศยังมีค่าอยู่เต็มอัตรา
ถ้าใช้เกินก่าหนดข้างต้น ถือว่าหมดค่าแล้ว
(2) ค่าธรรมเนียมรถนอนต่าง ๆ ที่ยัง ไม่ไ ด้ใช้ที่นอน ถือว่าค่าธรรมเนียมรถนอนยัง มีค่าอยู่เต็มอัตรา
ถ้าใช้ที่นอนแล้วไม่ว่าจะเป็นระยะทางและเวลาใกล้หรือไกลเพียงใด ถือว่าหมดค่าแล้ว ยกเว้นเฉพาะ
กรณีที่เปลี่ยนไปใช้รถนอนคันอื่นที่มีค่าตั๋วสูงกว่าเดิม อนุญาตให้ช่าระเพิ่มค่าต่าง ๆ จนครบอัตราได้
(3) ค่าธรรมเนียมรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษฯ ที่ยังไม่ได้ใช้โดยสาร หรือใช้แล้ว(ในขบวนเดียวกัน )
แต่ยังใช้ไม่ถึงปลายทางตามตั๋วโดยสาร(ที่ควบกัน)ให้ถือว่ามีค่าอยู่เต็มอัตราถ้าลงจากรถแล้วถือว่าหมดค่าทันที
(4) การใช้ค่าโดยสารกับค่าธรรมเนียมประเภทรถ/ชนิดรถแทนกัน ถ้ามีค่าไม่เพียงพอกับราคาตั๋วที่จะ
ใช้โดยสารครั้งใหม่ ต้องช่าระเงินเพิ่มจนครบ แต่หากสมัครใจจะไปใช้โดยสารในชั้นที่มีราคาต่่ากว่าตั๋วนั้นบน
ขบวนรถ จะไม่คืนเงินส่วนที่เกินให้ (514 )
( 655 ลว.180351 เริ่ม 010451 )
“31 จ. ผู้โดยสารที่เดินทางโดยขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว ภายในช่วงระยะทาง
ระหว่างสถานีดังต่อไปนี้ ให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมขบวนรถ แล้วแต่ประเภท เป็นกรณีพิเศษ
ขบวนรถด่วนพิเศษ
- ระหว่างสถานีชุมทางหาดใหญ่กับสถานี ในทางของการรถไฟมาเลเซีย(ไม่รวมสถานีปาดังเบซาร์)
ขบวนรถด่วน
- ระหว่างสถานี บุรีรัมย์
กับสถานี ศรีสะเกษ
เฉพาะขบวน 71
- ระหว่างสถานี ศรีสะเกษ
กับสถานี อุบลราชธานี
- ระหว่างสถานี ขอนแก่น
กับสถานี หนองคาย
- ระหว่างสถานี นครล่าปาง
กับสถานี เชียงใหม่
- ระหว่างสถานี ชุมทางทุ่งสง
กับสถานี นครศรีธรรมราช
- ระหว่างสถานี ชุมทางทุ่งสง
กับสถานี ตรัง
ขบวนรถเร็ว
- ระหว่างสถานี ศรีสะเกษ
กับสถานี อุบลราชธานี
- ระหว่างสถานี ขอนแก่น
กับสถานี หนองคาย
- ระหว่างสถานี กรุงเทพ
กับสถานี ชุมทางแก่งคอย
เฉพาะขบวน 145/146
- ระหว่างสถานี นครล่าปาง
กับสถานี เชียงใหม่
- ระหว่างสถานี พิษณุโลก
กับสถานี เด่นชัย
เฉพาะขบวน 107/108
- ระหว่างสถานี ลพบุรี
กับสถานี กรุงเทพ
เฉพาะขบวน 102
- ระหว่างสถานี ชุมทางทุ่งสง
กับสถานี นครศรีธรรมราช
- ระหว่างสถานี ชุมทางทุ่งสง
กับสถานี กันตัง
- ระหว่างสถานี ธนบุรี
กับสถานี นครปฐม
เฉพาะขบวน 177/178
31 ฉ.ส่าหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์ใช้ที่นอน เมื่อเดินทางในรถนั่งและนอนชั้นที่ 2 ทั้ง ธรรมดาและปรับ
อากาศทุกชนิด ในบางช่วงตอนหรือช่วงเวลาต่อไปนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรถนอนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้หาก
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เป็นการเดินทางในรถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับอากาศเพิ่มขึ้นในอัตรา
เดียวกับการโดยสารในรถนั่งปรับอากาศชั้นที่ 2
- ช่วงที่ว่างไปรับผู้โดยสารที่ขึ้นระหว่างทาง
- ช่วงที่ว่างหลังจากการใช้บริการที่นอน และผู้โดยสารเดิมได้ลงจากรถไปแล้ว
- ช่วงที่ว่างภายหลังออกต้นทางไปเวลากลางวันระหว่างเวลา 06.00-18.00 น.
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ไม่มีผู้ใดประสงค์จะใช้บริการที่นอนในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น (537 )
31 ช. ยกเลิกโดยใบแทรกที่ 531 ลว.091033 เริ่ม 011133
32. การใช้สิทธิในรถนอน (487 ลว.060830 เริ่ม 011030 )
ผู้โดยสารที่จะโดยสารในรถนอนทุกชนิดต้องช่าระค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อันพึงมี (ตามข้อ
31 ก.) ให้ครบถ้วนเสียก่อนและมีสิทธิใช้ที่นอนได้ดังนี้
32.1 เด็กที่เสียค่าโดยสารกึ่งอัตราแล้ว เมื่อโดยสารในรถนอนทุกชนิดต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆตาม
ข้อ 31 ก.เท่ากับผู้ใหญ่ และอนุญาตให้เด็กจ่านวนไม่เกิน 2 คน ใช้ที่นอนรวมกันในที่นอนเดียวกันได้ โดยเก็บ
ค่าธรรมเนียมนอนและปรับอากาศ(หากมี)เพียงคนเดียว (487)
(514 ลว.290432 เริ่ม 010632 )
32.2 อนุญาตให้ผู้ใหญ่กับเด็กที่เสียค่าโดยสารกึ่งอัตรา(ผู้ใหญ่ 1 คน กับเด็ก 1 คน)หรือกลับกัน ใช้ที่
นอนรวมในที่เดียวกัน (เตียงเดีย วกัน )ได้ โดยเสียค่า ธรรมเนียมรถนอนและปรับอากาศ(ถ้าเป็น รถนอนปรั บ
อากาศ)เพียงคนเดียวนอกเหนือจากค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมขบวนรถที่ช่าระไว้แล้ว(514)
33. ว่าด้วยรถเสบียง (464 ลว.200129 เริ่ม 150229 )
การรถไฟฯ ได้จัดให้มีรถเสบียงพ่วงไปในรถบางขบวน เพื่อความสะดวกส่าหรับผู้โดยสาร แต่เนื่องจากที่
ในรถเสบียงมีจ่านวนจ่ากัด ฉะนั้น ขอให้ผู้ที่บริโภคแล้ว โปรดออกไปจากรถเสบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้โดยสาร
อื่น ๆ เข้าไปใช้รถเสบียงนั้นด้วย ผู้อ่านวยการฝ่ายการเดินรถ เป็นผู้ก่าหนดเวลาเปิดปิดการจ่าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มบนรถเสบียงได้ตามความเหมาะสม
34. ผู้โดยสารชั้นที่ 3 ใช้รถเสบียง
ให้ยกเลิกความเดิมเสียทั้งข้อ (464)
ว่าด้วยก่าหนดเวลาเดินรถไฟ
35. เวลาเดินรถไฟ
การเดินรถไฟทุกขบวนรถจะได้จัดให้เดินโดยถือเวลาจากกรมอุตุนิยมวิทยา(อุทกศาสตร์)กองทัพเรือ ใน
เวลาเที่ยงวัน เป็นก่าหนดและตามสถานีต่าง ๆ รายทางจะได้ตั้งนาฬิกาให้ตรงกันกับเวลาดังกล่าวแล้วทุกแห่งไป
36.ไม่รับรองในการเดินรถไฟว่าขบวนรถจะเดินตรงตามเวลาประกาศ
ก่าหนดเวลาเดินรถที่ได้ประกาศและปิดไว้ตามสถานีต่าง ๆ นั้น เพื่อส่าหรับแสดงให้ทราบว่าขบวนรถ
จะถึงหรือออกจากสถานีนั้นเท่านั้น การรถไฟฯ จะพยายามจัดให้รถเดินตรงตามเวลาที่ก่าหนดเสมอ แต่ไ ม่
รับรองว่าขบวนรถทุกขบวนจะเดินถึงสถานี หรือออกจากสถานีตรงตามเวลาที่ได้ก่าหนดไว้ในประกาศทุกคราว
ไปและไม่รับผิดชอบในส่วนความเสียหายใด ๆ ที่จะมีแก่ผู้โดยสาร อันเนื่องจากขบวนรถเดินช้าหรือต้องเสียเวลา
ยับยั้งอยู่ด้วยเหตุใด ๆ นั้น
ว่าด้วยการโดยสารโดยตั๋วพิเศษ
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37. การขอลดหย่อนอัตราค่าโดยสารพิเศษ
ผู้หนึ่งผู้ใดจะขออนุญาตลดหย่อนอัตราค่าโดยสารพิเศษ ต้องยื่นค่าร้องขอต่อผู้อ่านวยการ ฝ่ายการ
เดินรถ และถ้าแม้ว่าการขอลดหย่อนนั้นได้รับอนุญาตแล้ว ผู้อ่านวยการฝ่ายการเดินรถจะได้สั่งโดยลายลักษณ์
อักษรเป็นราย ๆ ไป เพื่อผู้ขอจะได้น่าไปแสดงต่อนายสถานีที่เกี่ยวข้อง
การขอลดหย่อนอัตราค่าโดยสารพิเศษนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้เลย
หรือจะอนุญาตให้ก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร และอาจจะไม่ยอมให้ใช้ตั๋วซึ่งได้ออกให้แล้วนั้นโดยสารไปกับขบวน
รถเที่ยวอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งสิ้น
38. การใช้ตั๋วประจ่าสัปดาห์หรือตั๋วลดราคาพิเศษ
ตั๋วลดราคาประจ่าสัปดาห์หรือตั๋วลดราคาพิเศษก็ดีผู้ซื้อจะใช้โดยสารไปหรือกลับได้เฉพาะจากสถานี ต้น
ทาง และลงที่สถานีปลายทางภายในก่าหนดวันซึ่งปรากฏอยู่ในตั๋วนั้นเท่านั้น และต้องโดยสารไปและกลับกับ
ขบวนรถตามที่มีประกาศก่าหนดไว้เฉพาะคราวนั้น ๆ
ถ้าผู้โดยสารใช้ตั๋วนี้โดยละเมิด ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตามที่ก่าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติจัดวาง
การรถไฟและทางหลวง
(624 ลว.260743 เริ่ม 011043)
39. การรถไฟแห่งประเทศไทยลดค่าโดยสารให้แก่คณะบุคคลประเภทประชาชนทั่วไปที่มีจ่านวนตั้งแต่ 20 คน
ขึ้นไปและนักเรียนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราส่วนลดดังต่อไปนี้
39 ก.คณะประชาชนทั่วไป ไม่ลดค่าโดยสารให้แต่อนุญาตให้ส่ารองที่และซื้อตั๋วเป็นหมู่คณะได้(624)
(431 ลว.241126 เริ่ม 111226)
39 ข.คณะนักเรียน ลดค่าโดยสารให้เฉพาะชั้นที่ 3 โดยไม่จ่ากัดวันเดินทางดังนี้
เที่ยวเดียว ลดให้ร้อยละ 25 ของค่าโดยสารเต็มราคา
ไปกลับ คิดค่าโดยสารเรียงบุคคลเต็มราคาเพียงเที่ยวเดียว
39 ค. ค่าโดยสารที่ถือใช้ในการคิดลดราคานั้น ให้ถือตามอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเต็มราคาผู้ใหญ่เป็น
เกณฑ์ไม่ว่า จะเป็นคณะบุคคลประเภทใด
39 ง. ค่าโดยสารตามข้างต้น คงลดให้เฉพาะค่าโดยสารเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าอื่น ๆ ไม่ลดให้
39 จ. การเดินทางของคณะนักเรียน ต้องมีครูหรืออาจารย์ควบคุมไปด้วย โดยอนุญ าตให้ครูหรือ
อาจารย์ผู้ควบคุมจ่านวนไม่เกิน 1 ใน 10 ของจ่านวนนักเรียน เสียค่าโดยสารในอัตราเดียวกันตาม ชั้นที่นั่งของ
นักเรียน ถ้าจ่านวนนักเรียนมีเศษไม่ถึง 10 คน มิให้ค่านวณนับเป็น 10 คน ส่าหรับครูหรือ อาจารย์ที่เกินจ่านวน
คิดค่าโดยสารเช่นผู้โดยสารทั่วไป
39 ฉ. การขอลดค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้น ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค่าขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
หัวหน้ากองโดยสาร หรือหั วหน้างานบริการโดยสาร ต่างจัง หวัดยื่นต่อ หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต หรื อ
สารวัตรเดินรถ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเดินทาง ส่าหรับ คณะนักเรียน ต้องมีหนังสือรับรองของหัวหน้า
สถานศึกษาหรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมายให้แนบมาพร้อมค่าขอนั้นด้วย
นั ก เรี ย นที่ ล ดค่ า โดยสารให้ นั้ น ต้ อ งเป็ น นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาของโรงเรี ย น วิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัย (ไม่รวมสถานศึกษาซึ่งท่าการสอนพิเศษ)ในสังกัดหรือในความควบคุมของ กระทรวงทบวงกรม
ต่าง ๆ และเป็นนักเรียนที่ยังไม่มีอาชีพ
39 ช. ส่าหรับการเดินทางไปต่างประเทศคงลดค่าโดยสารให้ เฉพาะในทางของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยเท่านั้น ส่วนการลดค่าโดยสารในต่างประเทศที่มีเส้นทางรถไฟต่อเนื่อง คงเป็นไปตามกฎข้อบังคับของ การ
รถไฟแห่งประเทศนั้น ๆ
G:\ระเบียบการที่ควรทราบ\ข้อบังคับ56.doc

กฎข้ อบังคับว่าด้ วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารฯ เล่ม 2 พ.ศ.2469

หน้ า 19

39 ซ. ในการลดค่าโดยสารให้คณะบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะออกตั๋วพิเศษให้ถือใช้โดยสารและการ
เดินทางนั้นผู้โดยสารต้องเดินทางไปพร้อมกันทั้งคณะในขบวนรถเดียวกัน
ตั๋วโดยสารหมู่คณะไปกลับให้ใช้เที่ยวกลับได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันตั้งต้นเดินทางของเที่ยว
ไป (401)
(471 ลว.300429 เริ่ม 210529 )
39 ฌ. ในกรณีตั๋วพิเศษหมู่คณะที่ออกให้ผู้โดยสารถือใช้โดยสารตามข้อ ซ. หายไปโดยยัง ไม่ไ ด้ใช้
โดยสารเมื่อผู้โดยสารได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ท่าตั๋วหายไว้เป็นหลักฐานแล้ว การรถไฟฯ จะสั่ง
อายั ด ตั๋ ว ที่ ห ายและออกตั๋ ว พิ เ ศษฉบั บ ใหม่ ห รื อ ออกโทรเลขให้ ใ ช้ แ ทนตั๋ ว ที่ ห าย แต่ ผู้ โ ดยสารจะต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมตั๋วหายเป็นกรณีพิเศษเท่ากับค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าตั๋ว ตามที่ก่าหนดไว้ในข้อ 23.1 ด้วย แต่
อย่างสูงไม่เกินฉบับละ 500 บาท (471)
(401)
39 ญ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลดค่าโดยสารเนื่องจากหมู่คณะที่ขอลดค่าโดยสารมี รายละเอียด
ผิดไปจากเกณฑ์ที่ก่าหนดข้างต้น ให้เป็นอ่านาจของผู้อ่านวยการฝ่ายการเดินรถเป็นผู้อนุมัติให้ลดค่าโดยสารได้
ตามอัตราส่วนลดในข้อ ก.และ ข. ทั้งนี้ให้รวมถึงการขยายอายุตั๋วเกินกว่า 30 วัน ด้วย (401)
40. การโดยสารทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ส่วนราชการ (464 ลว.200129 เริ่ม 150229)
40 ก. ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ต่ารวจเมื่อโดยสาร
ไปในหน้าที่ราชการ โดยใช้ใบแลกการขนส่งโดยสาร หรือหนังสือแลกตั๋วใช้แลกตั๋วโดยสาร การรถไฟฯ จะคิด ค่า
โดยสารตามสิทธิที่ได้รับลดค่าโดยสารของอัตราค่าโดยสารตามชั้นและระยะทางที่โดยสารไป
การเดินทางด้วยกิจส่วนตัวของทหาร
40 ข. บรรดาทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ในประจ่าการตั้งแต่พลทหารถึงนายทหารทุกชั้น
นักเรียนทหาร เมื่อซื้อตั๋วตามสถานีต่าง ๆ เดินทางด้วยกิจส่วนตัวโดยขบวนรถไฟไปยังที่ใด ๆ การรถไฟฯ จะคิด
ราคาค่าโดยสารเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราค่าโดยสารแห่งระยะที่โดยสารทุกชั้น ส่าหรับการลดราคาค่าโดยสารกึ่ง
หนึ่งของราคาธรรมดาให้ทหารนั้น ถ้าเป็นทหารตั้งแต่ชั้น ประทวนขึ้นไป เมื่อมาซื้อตั๋วจะต้องน่าบัตรประจ่าตัว
มาแสดงกับผู้ขายตั๋วด้วย ถ้าเป็นนักเรียนทหาร หรือพลทหาร จะต้องแต่งเครื่องแบบพร้อมแสดงบัตรประจ่าตัว
หรือบัตรอนุญาตลามาแสดงด้วยเช่นกัน (464)
ว่าด้วยการขอส่ารองที่ในขบวนรถและการเช่ารถโดยสารส่ารอง (406 ลว.131124 เริ่ม 011224 )
41. การขอส่ารองที่ในขบวนรถ
การขอส่ า รองที่ ใ นขบวนรถนั้ น การรถไฟฯ จะส่ า รองให้ ไ ด้ ต่ อ เมื่ อ มี ที่ ว่ า งและไม่ เ ป็ น การ
กระทบกระเทือนต่อการโดยสารปกติของผู้โดยสารอื่น โดยผู้ขอส่ารองจะต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าให้เรียบร้อย อย่าง
ช้าภายในวันรุ่งขึ้นที่การรถไฟฯ ได้ส่ารองที่ให้ หรือภายในวันแรกที่ก่าหนดเปิดขายตั๋วล่ว งหน้าส่าหรับขบวนรถ
นั้น ๆ มิฉะนั้น การรถไฟฯ มีสิทธิยกเลิกการส่ารองที่นั้นได้(406)
42. การเช่ารถโดยสารและค่ามัดจา
42 ก. ผู้ใดต้องการเช่ารถโดยสารเฉพาะคัน เพื่อพ่วงไปกับขบวนรถที่ได้จัดเดินอยู่แล้วให้แจ้งความ
จ่านงขอเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ หัวหน้ากองโดยสาร หรือ หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต ล่วงหน้า ไม่น้อย
กว่า 7 วัน พร้อมวางเงินมัดจ่าคันละ 1,500.00 บาท
42 ข. เงินมัดจ่าดังกล่าวในวรรคก่อน(ก.) ให้ผลักเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า แต่ถ้าไม่อนุญาตให้เช่า
หรือไม่มีการจัดรถให้เช่าจะคืนเงินมัดจ่าให้ผู้เช่าต่อไป
42 ค. ผู้เช่าจะต้องช่าระค่าเช่าทั้งหมดล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นการรถไฟฯ จะ
ยกเลิกการเช่า และริบเงินมัดจ่าที่วางไว้ทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบ
(666 ลว.200551 เริ่ม 010651)
G:\ระเบียบการที่ควรทราบ\ข้อบังคับ56.doc

กฎข้ อบังคับว่าด้ วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารฯ เล่ม 2 พ.ศ.2469

หน้ า 20

43. การคิดค่าเช่าและจ่านวนผู้โดยสารต่อรถโดยสาร 1 คัน
43 ก. (1) ค่าเช่ารถโดยสาร จะคิดเท่ากับค่าโดยสารผู้ใหญ่เต็มราคาตามระยะทางชั้นที่นั่ง และ
ค่าธรรมเนีย มต่าง ๆ อั นจะพึงมีของรถที่ขอเช่ าและขบวนรถที่จะพ่วงไป กรณีพ่ว งเข้าขบวนรถเร็วให้คิ ด
ค่าธรรมเนียมขบวนรถในช่วงอัตราที่สูงสุดตามที่กาหนดไว้ ตามจ่านวนผู้โดยสารจริง อย่างน้อยเท่ากั บ
จ่านวนที่ก่าหนดไว้ในข้อ ค.
(2) ค่าเช่ารถโบกี้จัดเฉพาะหรือ รถปรับอากาศจัดเฉพาะเที่ยวเดียว การรถไฟฯ จะคิดเพิ่มอีก ร้อย
ละ 50 ของค่าเช่า
(3) ค่าเช่ารถนอนหรือรถปรับอากาศเที่ยวเดียว การรถไฟฯ จะคิดเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าเช่า
(4) การคิดค่าเช่ารถโดยสารเฉพาะคันให้ปัดเศษ/ยกเศษในครั้งสุดท้าย หากมีเศษต่่ากว่า 100 บาท ให้
ยกขึ้นเป็น 100 บาท
43 ข. ค่าเช่าขั้นต่่าต่อ 1 คัน
- รถดีเซลรางปรับอากาศ
วันละ 7,500.00 บาท
- รถดีเซลรางธรรมดา
วันละ 5,200.00 บาท
- รถนอน รถปรับอากาศ
วันละ 3,500.00 บาท
- รถโดยสารอื่น ๆ
วันละ 1,600.00 บาท
การนับเวลาให้ถือ 24 ชม.เท่ากับ 1 วัน โดยนับตั้งแต่เวลาที่รถออกจากสถานีต้นทาง ตามประกาศเดิน
รถหรือเวลาที่มอบรถให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ เศษของวันให้นับเป็น 1 วัน
43 ค. จ่านวนผู้โดยสารใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดค่าเช่าโดยสาร
(1) รถโดยสารประเภทที่ใช้กับงานเฉพาะกิจ
จ่านวน คิดค่าโดยสาร
ประเภทรถ
อักษรย่อ ผู้โดยสาร
ประเภท
1.1 โบกี้จัดเฉพาะ
บจพ.
20
รถนอนชั้นที่ 1 ไม่ปรับอากาศ
1.2 โบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ บจพ.ป.
20
รถนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ
1.3 โบกี้ขายอาหาร
บกข.
20
รถนั่งชั้นที่ 1
1.4 โบกี้ชั้นที่ 2 ขายอาหาร
บขท.
48
รถนั่งชั้นที่ 2
1.5 โบกี้ชั้นที่ 3 ขายอาหาร
บสข.
76
รถนั่งชั้นที่ 3
1.6 โบกี้ชั้นโทและสัมภาระ
บทพ.
48
รถนั่งชั้นที่ 2
1.7 โบกี้ชั้นที่ 3 และสัมภาระ
บสพ.
76
รถนั่งชั้นที่ 3
1.8 โบกี้สัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ บพห.
52
รถนั่งชั้นที่ 2
(2) รถโดยสารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ(1) จ่านวนผู้โดยสารที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดค่าเช่ารถ ให้คิด
ตามจ่านวนที่นั่งของรถชนิดที่ประสงค์จะขอเช่านั้น
44. การยกเลิกการเช่ารถ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
44 ก. เมื่อการรถไฟฯ ตกลงให้เช่ารถโดยสารแล้ว หากผู้เช่าขอยกเลิกการเช่า ให้แจ้งต่อ หัวหน้ากอง
โดยสาร หรือหัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต การรถไฟฯ จะคิดค่าธรรมเนียมขอคืนค่าเช่า ดังนี้
(1) แจ้งยกเลิกการเช่าก่อนวันเดินทางตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 ของค่าเช่า อย่าง
ต่่าต้องไม่น้อยกว่าคันละ 750.00 บาท
(2) แจ้งยกเลิกการเช่าก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 5 วัน จะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 25 ของ ค่าเช่า อย่าง
ต่่าไม่น้อยกว่าคันละ 1,000.00 บาท
(3) แจ้งยกเลิกการเช่าในวันเดินทางก่อนขบวนรถออก คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของค่าเช่า อย่าง
ต่่าไม่น้อยกว่าคันละ 1,500.00 บาท
ถ้าพ้นก่าหนดดังกล่าวข้างต้นการรถไฟฯ จะไม่คืนค่าเช่าให้
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(4) การคิดค่าธรรมเนียมขอคืนเงินค่าเช่าให้ปัดเศษหรือยกเศษในครั้ง สุดท้าย หากมีเศษต่่ากว่า 50
สตางค์ให้ปัดทิ้งเศษตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไปให้ยกขึ้นเป็น 1.00 บาท
44 ข. หากผู้เช่าขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง อนุญาตให้ท่าได้ 2 ครั้ง แต่ต้องไม่เป็น การขัดข้องต่อการ
เดินรถหรือการจัดรถโดยสารให้ และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้ากองโดยสารหรือหัวหน้ากองจัดการ
เดินรถเขตทราบในวันท่างานปกติอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง โดยผู้เช่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
เปลี่ยนแปลงครั้งละ 800.00 บาทต่อ 1 คัน รถโดยสาร
45. ค่าเสียประโยชน์ที่รถรอคอย
ในการเช่ารถโดยสารทั้งไปและกลับ หากไม่เป็นการขัดข้องต่อการเดินรถ การรถไฟฯ จะให้รถรอไว้รับ
กลับ ณ สถานีปลายทางได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ขบวนรถถึงตามประกาศเดินรถโดยไม่คิดค่าเสียเวลา
ในการหาประโยชน์ แต่ถ้าจะให้รอไว้เกิน 24 ชม. การรถไฟฯ จะคิดค่าเสียประโยชน์ส่าหรับเวลาที่เกินดังนี้
- รถดีเซลรางปรับอากาศ
คันละ 6,500.00 บาท ต่อ 24 ชม.
- รถดีเซลรางธรรมดา
คันละ 4,500.00 บาท ต่อ 24 ชม.
- รถนอน รถปรับอากาศ
คันละ 3,000.00 บาท ต่อ 24 ชม.
- รถโดยสารอื่น ๆ
คันละ 1,400.00 บาท ต่อ 24 ชม.
เศษของ 24 ชม. ให้นับเป็น 24 ชม. 46. การเช่าขบวนรถพิเศษและค่ามัดจ่า
46. การเช่าขบวนรถพิเศษ และค่ามัดจ่า
46 ก. ผู้ใดต้องการเช่าขบวนรถพิเศษ ให้แจ้งความจ่านงขอเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อ่านวยการ
ฝ่ายการเดินรถล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมกับวางเงินมัดจ่าขบวนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ยกเว้นส่วนราชการ
และ รัฐวิสาหกิจที่มีหนังสือติดต่อขอเช่าเป็นทางการ จะผ่อนผันให้ไม่ต้องวางเงินมัดจ่า
46 ข. เงินมัดจ่าในข้อ ก. ให้ผลักเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า แต่ถ้าไม่อนุญาตให้เช่าหรือไม่มีการจัดรถ
ให้เช่า จะคืนเงินมัดจ่าให้ผู้ขอเช่าต่อไป
46 ค. ผู้ขอเช่าจะต้องช่าระเงินค่าเช่าล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน มิฉะนั้นการรถไฟฯ จะ
ยกเลิกการเช่าและริบเงินมัดจ่าที่วางไว้ทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบ
47. การคิดค่าเช่าขบวนรถพิเศษ
47 ก. ค่าเช่าขบวนพิเศษโดยสาร จะคิดตามระยะทางและชนิดของรถพ่วงที่ประกอบขึ้น เป็นขบวนรถ
พิเศษ จ่านวนรถพ่วงที่ใช้ในการคิดค่าเช่า จะต้องไม่น้อยกว่าจ่านวนที่ระบุไว้ในข้อ ข.
(666)
1. รถโดยสารและรถดีเซลราง ให้คิดค่าเช่าเท่ากับค่าโดยสารผู้ใหญ่เต็มราคาตามระยะทาง และชั้นที่นั่ง
รวมค่าธรรมเนียมขบวนรถ ซึ่งคิดในประเภทรถเร็วโดยให้คิดค่าธรรมเนียมขบวนรถในช่วงอัตราที่สูงสุ ด
ตามที่กาหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อันจะพึงมีของรถพ่วงที่ ผู้เช่าขอเช่า จ่านวนผู้โดยสารขั้นต่่าที่ใช้เป็น
เกณฑ์การคิดค่าเช่า ให้ถือตามข้อ 43 ค. หากจ่านวน ผู้โดยสารที่เดินทางไปกับขบวนพิเศษเกินกว่าจ่านวนที่
ก่าหนดไว้ในข้อ 43 ค.จะต้องคิดค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ส่าหรับจ่านวนที่เกินนั้นด้วย
2. รถสินค้าให้คิดค่าเช่าจากอัตราค่าระวางสินค้าเหมาหลังประเภท 4 ตามพิกัดบรรทุกของรถที่ ขอเช่า
3. การเช่าเที่ยวเดียวคิดเพิ่มอีกร้อยละ 60 ส่าหรับขบวนรถพิเศษ ทหาร ต่ารวจ คิดเพิ่มอีก ร้อยละ
50
4. การเช่า ไป-กลับคิดเพิ่มอีกร้อยละ 15 ส่าหรับขบวนรถพิเศษ ทหาร ต่ารวจคิดเพิ่มอีกร้อยละ 10
5. ค่าเช่าขบวนรถพิเศษแต่ละขบวน ไม่ต้องท่าการปัดเศษค่าเช่าเป็นรายคัน ให้ปัดเศษในครั้งสุดท้าย
เมื่อค่านวณเป็นค่าเช่าทั้งขบวนแล้ว ถ้ามีเศษต่่ากว่า 1,000 บาทให้ ยกขึ้นเป็น 1,000 บาท
ดังนี้

47 ข.ในการเช่าขบวนรถพิเศษ การรถไฟฯ จะคิดค่าเช่าแต่ละขบวนไม่น้อยกว่าจ่านวนรถพ่วงขั้นต่่า
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(1) ขบวนรถพิเศษดีเซลราง ต้องคิดค่าเช่าแต่ละขบวนไม่น้อยกว่า 2 คัน
(2) ขบวนรถพิเศษโดยสารล้วน ต้องคิดค่าเช่าแต่ละขบวนไม่น้อยกว่า 10 คัน
หากจ่านวนรถไม่ครบขั้นต่่า จะคิดส่วนที่ยังขาดในอัตรารถนั่งชั้นที่ 3 คันละ 76 คน
(3) ขบวนรถพิเศษที่มีทั้งรถโดยสารและรถสินค้า ให้คิดเทียบรถโดยสาร 8 ล้อ 1 คัน เท่ากับรถสินค้า 4
ล้อ 3 คัน และรถสินค้า 8 ล้อ 1 คัน เท่ากับรถสินค้า 4 ล้อ 2 คัน รวมแล้ว ต้องไม่น้อยกว่ารถ สินค้า 4 ล้อ 30
คัน หากจ่านวนรถไม่ครบขั้นต่่า จะคิดส่วนที่ยังขาดในอัตรารถสินค้า 4 ล้อ พิกัดบรรทุก 13,500 กิโลกรัม
47 ค. ค่าเช่าขั้นต่่า ไม่ว่าเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ส่าหรับขบวนพิเศษที่ไม่ต้องจัดท่าประกาศเดินรถ อย่าง
ต่่าต้องไม่น้อยกว่าขบวนละ 25,000.00 บาท ส่วนขบวนพิเศษที่ต้องจัด ท่าประกาศเดินรถ อย่างต่่าต้องไม่น้อย
กว่า 45,000.00 บาท
48. การยกเลิกการเช่าขบวนรถพิเศษหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
48 ก. เมื่อการรถไฟฯ รับตกลงให้เช่าขบวนรถพิเศษแล้ว หากผู้เช่าแจ้ง ขอยกเลิกการเช่าจะคิด
ค่าธรรมเนียมขอคืนการเช่าดังนี้
(1) ผู้เช่าขอยกเลิกการเช่าโดยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ผู้อ่านวยการฝ่ายการเดินรถ ทราบในวัน
เวลาท่างานปกติก่อนวันเดินทางตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป(ถือวันเดินทางจริงเป็นหลัก )การรถไฟฯ จะคิดค่าป่วยการ
ส่าหรับรถที่จัดให้ร้อยละ 10 ของจ่านวนเงินค่าเช่า และต้องไม่น้อยกว่า 10,000.00 บาท
(2) ค่าเช่าขบวนรถพิเศษที่ช่าระไว้แล้วแต่ไ ม่ได้ใช้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หากแจ้ง ให้ทราบภายหลังวัน
ก่าหนดในข้อ ก.(1) ข้างต้น ผู้เช่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าเช่า ร้อยละ 25 ของ ค่าเช่าทั้งหมด
อย่างต่่าต้องไม่น้อยกว่าขบวนละ 15,000 บาท ถ้าแจ้งหลังเวลารถออก การรถไฟฯ ไม่คืนเงินค่าเช่าให้ผู้เช่า การ
คืนเงินค่าเช่าถ้ามีเศษสตางค์ให้ใช้หลักเกณฑ์การปัดเศษยกเศษตามข้อ 47 ก.(5)
48 ข.หากผู้เช่าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ก็อนุญาตให้ท่าได้แต่ต้องไม่เป็นการ ขัดข้องต่อ
การเดินรถและต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่านวยการฝ่ายการเดินรถทราบ ในวันเวลาท่างานปกติอย่าง
น้อย 5 วันก่อนวันเดินทาง โดยผู้เช่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงครั้งละ 5,000.00 บาทต่อ 1
ขบวน โดยขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 ขบวน
49. ค่าเสียประโยชน์ที่รถรอคอย
ในการเช่าขบวนรถพิเศษทั้งไปและกลับ หากไม่เป็นการขัดข้องแก่การเดินรถ การรถไฟฯ จะให้รถรอไว้
รับกลับ ณ สถานีปลายทางที่ผู้เช่าลงรถได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ขบวนรถถึงตามประกาศเดินรถ โดย
ไม่คิดค่าเสียเวลาในการหาประโยชน์ แต่ถ้าจะให้รอไว้เกิน 12 ชั่วโมง การรถไฟฯ จะคิดค่ารถเสียประโยชน์
ส่าหรับเวลาที่เกินตามจ่านวนรถพ่วงที่ใช้ท่าขบวนรวมทั้งรถจักรและรถท่าการพนักงาน ดังนี้
- รถจักรดีเซลแรงม้าต่่า
คันละ 11,000 บาท ต่อ 24 ชั่วโมง
- รถจักรดีเซลแรงม้าสูง
คันละ 20,000บาท
ต่อ 24ชั่วโมง
(ตั้งแต่ 2,400 แรงม้าขึ้นไป)
รถดีเซลรางปรับอากาศ
คันละ 6,500 บาท
ต่อ 24 ชั่วโมง
- รถดีเซลราง
คันละ 4,500 บาท
ต่อ 24 ชั่วโมง
- รถโดยสารปรับอากาศ และรถนอน คันละ 3,000 บาท
ต่อ 24 ชั่วโมง
- รถโดยสารอื่น ๆ
คันละ 1,400 บาท
ต่อ 24 ชั่วโมง
- รถสินค้า 8 ล้อ
คันละ 700 บาท
ต่อ 24 ชั่วโมง
- รถสินค้า 4 ล้อ
คันละ 350 บาท
ต่อ 24 ชั่วโมง
เศษของ 24 ชั่วโมง ให้นับเป็น 24 ชั่วโมง
ในกรณีผู้เช่าประสงค์จะให้ขบวนรถพิเศษหยุด ณ สถานีใด นอกเหนือจากที่ทางการก่าหนดให้หยุดใน
การเดินรถ หากไม่เป็นการขัดข้องแก่การเดินรถก็จะจัดให้หยุดได้ ถ้าเป็นการเช่า เที่ยวเดียวและเวลาที่ ขอ
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หยุดเกิน 6 ชั่วโมง จะต้องคิดค่ารถเสียประโยชน์ส่าหรับเวลาที่เกินไปนั้น แต่ถ้าเป็นการเช่าทั้งไปและกลับให้น่า
เวลา ที่ขอหยุดนับรวมกับเวลาที่ขบวนรถรอคอยปลายทาง หากเกิน 12 ชั่วโมง ให้คิดค่ารถเสียประโยชน์
ส่าหรับเวลาที่เกินนั้น
ว่าด้วยการบรรทุกส่งสัมภาระของผู้โดยสาร
50. การลงบัญชีสัมภาระส่งไปกับผู้โดยสาร
ผู้โดยสารซึ่งมีเครื่องสัมภาระและซึ่งปรารถนาจะให้ลงบัญชีสัมภาระ บรรทุกส่งไปพร้อมกับตนในขบวน
รถเดียวกัน สมควรที่จะมาให้ถึงสถานีก่อนขบวนรถออก 20 นาทีเป็นอย่างน้อย ถ้าแม้ว่ามาถึงสถานี ช้ากว่าเวลา
นี้ไปแล้ว การรถไฟฯ รับรองไม่ได้ว่าจะลงบัญชีเครื่องสัมภาระของผู้โดยสารบรรทุกส่งไปได้ทันกับขบวนรถเที่ยว
เดียวกัน
51. ประเภทของสัมภาระ
สัมภาระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ.51 ก. หัตถภาระ หมายความว่า ถุงย่าม ห่อผ้า กระเป๋าถือ หีบหรือกระป๋องทุกชนิด ซึ่งผู้โดยสารน่าไป
ใน ห้องรถโดยสารส่าหรับใช้สอยเองหรือเพื่อความสะดวก
51 ข. ครุภาระ หมายความว่า สรรพสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิด ซึ่งผู้โดยสารอาจน่าไปในรถภาระแต่ปืน
บรรจุกระสุนจะไม่รับบรรทุกส่ง
52. น้่าหนักสัมภาระ ที่ยกเว้นค่าระวาง (598 ลว.180640 เริ่ม 010740)
อนุญาตให้ผู้โดยสารคนหนึ่งน่าสัมภาระอันมิใช่สิ่งของใหญ่โตเกินก่าหนด ตามข้อ 52.4 หรือวัตถุที่ไวไฟ
หรือเป็นสิ่งอันพึงรังเกียจ ซึ่งระบุไว้ในกฎข้อบังคับ สมุดอัตราสินค้าเล่ม 1 หรือ สิ่งของส่งกลิ่นรุนแรง หรืออาจ
เปรอะเปื้อนท่าความเสียหายแก่ส่วนประกอบรถหรือต่อบุคคล หรือสิ่งของของ ผู้โดยสารอื่น และสามารถเก็บใน
ที่วางของหรือใต้ม้านั่งได้โดยเรียบร้อย หากเป็นรถโดยสารบางชนิด (บนท.รุ่นเก่า) ที่ไม่มีที่วางของหรือชั้นวาง
ของก็อนุโลมให้วางไว้ข้างที่นั่งในส่วนที่เป็นสิทธิของแต่ละคน(ตรงกับที่นั่งแต่ละคน) แต่ไม่ให้ล้่าเข้าไปในช่องทาง
เดินเกินสมควรจนไปปิดกั้นช่องทางเดินโดยสิ้นเชิง หรือ ณ ที่ซึ่งไม่เป็นการกีดขวางการใช้สิทธิของ ผู้โดยสาร
อื่น และต้องไม่ก่อให้ผู้โดยสารอื่นได้รับความเดือดร้อนร่าคาญโดยไม่ต้องเสียค่าระวางไปกับขบวนรถโดยสารต่าง
ๆ ได้ภายในพิกัด ขนาด สัดส่วนและน้่าหนัก ดังนี้
52.1 น่าไปกับขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถรวม ขบวนรถพิเศษโดยสาร และขบวนรถดีเซลรางที่
เดินนอกเหนือจากชานเมืองตามข้อ 52.2
ชั้นที่ 1 ไม่เกิน 50 กก.
ชั้นที่ 2 ไม่เกิน 40 กก.
ชั้นที่ 3 ไม่เกิน 30 กก.
เด็กในเกณฑ์เสียค่าโดยสาร อนุญาตให้น่าไปได้ครึ่งหนึ่งของอัตรา
52.2 น่าไปกับขบวนรถดีเซลรางชานเมือง ซึ่งหมายถึง ขบวนรถดีเซลรางที่ตั้งต้นและสุดปลายทางเดิน
เที่ยวนั้นอยู่ภายในระหว่างสถานี(ไม่รวมทางแยก) ดังนี้
กรุงเทพ -ปราจีนบุรี-กรุงเทพ
กรุงเทพ - แก่งคอย -กรุงเทพ
กรุงเทพ - ลพบุรี -กรุงเทพ
กรุงเทพและธนบุรี- ราชบุรี -ธนบุรีและกรุงเทพ
ผู้ใหญ่และเด็กในเกณฑ์เสียค่าโดยสาร อนุญาตให้น่าไปได้ไม่เกิน 15 กก.
52.3 สัมภาระที่มีลักษณะเป็นชิ้นเดียว หรือผูกมัดรวมกันเป็นชิ้นเดียว ให้ถือว่ามีเจ้าของรายเดียว
52.4 ปริมาตรต่อชิ้นที่อนุญาต เป็นสิ่งของและรวมถึงภาชนะ หีบห่อบรรจุ มีขนาดที่ สามารถเก็บไว้บน
หิ้งหรือใต้ม้านั่งได้ตามข้อ 52. หรือมีปริมาตรไม่เกิน (กว้าง x ยาว x สูง) 50 x 50 x 50 ซม. หรือสัณฐานอย่าง
อื่นที่ไ ม่เกินปริมาตรเดียวกัน ส่าหรับสิ่งของที่ตั้ง ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องวางในแนวนอน สิ่ งของที่มีลักษณะเป็น
G:\ระเบียบการที่ควรทราบ\ข้อบังคับ56.doc

กฎข้ อบังคับว่าด้ วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารฯ เล่ม 2 พ.ศ.2469

หน้ า 24

ท่อ น กลม แบน ฯลฯ มั ด รวมกั นหรือ เป็น ชิ้น เดี ยวใช้เ นื้อ ที่ใ นทางราบไม่ เ กิน 150 ซม.ส่ ว นกว้า งหรื อ
เส้นผ่าศูนย์กลางหรือหน้าตัดไม่เกิน 15 ซม.
52.5 อนุญาตให้คนพิการน่ารถเข็นซึ่งใช้เป็นสิ่งจ่าเป็นส่าหรับอ่านวยความสะดวกการเคลื่อนไหวเป็น
สัมภาระติดตัว เดินทางไปกับขบวนรถโดยสารได้โดยมิต้องเสียค่าระวาง(กรณีไ ม่มีคนพิการเดินทางไปด้วยไม่
ยกเว้นให้) (607 ลว.310841 เริ่ม 150941)
53. การคิดค่าระวางสัมภาระ
การน่าสัมภาระไปเกินน้่าหนักหรือปริมาตรที่อนุญาตไว้ ต้องเสียค่าระวางและค่าธรรมเนียมพิเศษตาม
หลักเกณฑ์ที่ก่าหนด หากเป็นการกีดขวางที่จะน่าเก็บไว้ในรถโดยสาร ก็ให้น่าไปเก็บไว้ในรถสัมภาระหรือรถท่า
การพนักงานรักษารถ โดยคิดค่าระวางและค่าธรรมเนียมพิเศษ ดังนี้
ท.อดร.5129 13 ม.ค.49 แก้ตามใบแทรกสินค้า 961 30 เม.ย.51 เริ่ม 21 พ.ค.51
53.1 ค่าระวาง คิดตามประเภทค่าระวางห่อวัตถุด่วน ในสมุดอัตราสินค้า เล่ม 1 ค่าระวางขั้นต่่าส่าหรับ
สัมภาระน่าไปกับขบวนรถตามข้อ 52.1 ต้องไม่น้อยกว่า 60.00 บาท น่าไปกับขบวนรถตาม 52.2 ต้องไม่น้อย
กว่า 20.00 บาท (ปรับขั้นต่่าตาม ใบแทรกสินค้า 961/510430)
- สัมภาระที่มีน้่าหนักเกินกว่าที่อนุญาตไว้ในข้อ 52.1 และ 52.2 แต่ปริมาตรไม่เกินในข้อ 52.4 คิดค่า
ระวางเฉพาะน้่าหนักส่วนที่เกิน(ลดน้่าหนักให้)
- สัมภาระที่มีปริมาตรเกินกว่าที่อนุญาตไว้ในข้อ 52.4 คิดค่าระวางตามน้่าหนักที่ชั่งได้ทั้งหมด (คิด
น้่าหนักยก ไม่ลดน้่าหนักให้)
53.2 น่าไปกับขบวนรถด่วน รถเร็ว และขบวนรถพิเศษโดยสาร คิด ค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจาก ค่า
ระวางตามข้อ 53.1 ดังนี้
- น้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางไม่เกิน 100 กก. คิด 30.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก.หรือ เศษของ 20 กก.
- น้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางส่วนที่เกิน 100 กก.ขึ้นไป คิด 40.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก. หรือเศษของ
20 กก.
ถ้าไม่ชั่งเสียค่าระวางไปจากสถานีต้นทาง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าระวางตามข้อ
53.1 เพิ่มอีกต่างหาก ดังนี้
- น้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางไม่เกิน 100 กก.คิด 40.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก.หรือ เศษของ 20 กก.
- น้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางส่วนที่เกิน 100 กก.ขึ้นไป คิด 50.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก. หรือเศษของ
20 กก.
53.3 น่าไปกับขบวนรถธรรมดาและขบวนรถดีเซลราง ที่เดินนอกเหนือจากชานเมือง ตามข้อ 52.2 คิด
ค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าระวางตามข้อ 53.1 ดังนี้
- น้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางส่วนที่ไม่เกิน 100 กก.คิด 20.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก.หรือ เศษของ 20
กก.
- น้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางส่วนที่เกิน 100 กก.ขึ้นไป คิด 30.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก.หรือเศษของ
20 กก.
ถ้าไม่ชั่งเสียค่าระวางไปจากสถานีต้นทาง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าระวางตามข้อ
53.1 เพิ่มอีกต่างหาก ดังนี้
- น้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางไม่เกิน 100 กก.คิด 30.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก.หรือเศษของ 20 กก.
- น้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางเกิน 100 กก.ขึ้นไป คิด 40.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก.หรือเศษของ 20 กก.
53.4 น่าไปกับขบวนรถรวม คิดเฉพาะค่าระวางตามข้อ 53.1 เพียงอย่างเดียวค่าธรรมเนียมพิเศษไม่คิด
ถ้าไม่ชั่งเสียค่าระวางไปจากต้นทาง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าระวางตามข้อ 53.1
อีก 30.00 บาทต่อทุก ๆ 20 กก.หรือเศษของ 20 กก.
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53.5 น่าไปกับขบวนรถดีเซลรางชานเมืองตามข้อ 52.2 ให้คิดค่าระวางอัตราพิเศษโดยไม่ จ่ากัด
ระยะทาง ดังนี้
น้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางหลังลดน้่าหนักให้ตามสิทธิ (ส่วนที่เกิน 15 กก.ขึ้นไป) คิด 20.00 บาท ต่อ
ทุกๆ 20 กก.หรือเศษของ 20 กก
ถ้าไม่ชั่งเสียค่าระวางไปจากต้นทาง น้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางส่วนที่เกิน 15 กก.ขึ้นไป จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 30.00 บาทต่อทุก ๆ 20 กก.หรือเศษของ 20 กก.นอกเหนือจากค่าระวางอัตราพิเศษตาม
วรรคต้น เพิ่มอีกต่างหาก
53.6 ค่าระวางอัตราพิเศษ อนุญาตให้ผู้โดยสารที่น่าผลิตผลทางการเกษตร, อาหาร, ขนม และภาชนะ
เปล่า ซึ่งขนาดไม่เกินที่อนุญาตไปพร้อมกับตัวได้ โดยคิดค่าระวางจากน้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวาง ในอัตราพิเศษ
10.00 บาท ทุก ๆ 10 กิโลกรัม หรือเศษของ 10 กก. ค่าระวางขั้นต่่าไม่น้อยกว่า 10.00 บาท ตามหลักเกณฑ์
พิเศษดังนี้
53.6.1 เฉพาะโดยสารชั้นที่ 3 ขบวนรถโดยสารธรรมดา,รถรวม และขบวนรถดีเซลรางที่เดิน
นอกเหนือจากชานเมือง ตามข้อ 52.2
53.6.2 เฉพาะน้่าหนักที่ต้องเสียค่าระวางหลังลดน้่าหนักให้ตามสิทธิ แต่ไม่เกินคนละ 20 กก.
ไม่จ่ากัดระยะทาง
53.6.3 ช่าระค่าระวางได้ทั้งที่สถานีและบนขบวนรถในอัตราเดียวกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
พิเศษใด ๆ
53.6.4 เฉพาะรถจักรยานยนต์ที่บรรทุกส่งกับขบวนรถโดยสารและรถรวมทุกขบวน คิดค่า
ระวางและค่าธรรมเนียมการขนส่งโดยไม่รวมค่าขนขึ้น/ลง และอุปกรณ์ผูกมัด ดังนี้.1. ค่าระวางคิดตามอัตราค่าระวางห่อวัตถุด่วน ในสมุดอัตราสินค้า เล่ม 1
2. ค่าธรรมเนียมขนส่งรถจักรยานยนต์ คิดตามขนาดของรถ ดังนี้.ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี
คันละ 400.00 บาท
ขนาดเกิน
125 ซีซี
คันละ 500.00 บาท
54. ค่าระวางพิเศษที่ไม่ถือเป็นประเภทสัมภาระ
สิ่งของอันตรายไวเพลิง หรือสิ่งของอันพึงรังเกียจ ซึ่งระบุไว้ใน สมุดอัตราสินค้าเล่ม 1 หรือ สิ่งของส่ง
กลิ่ นรุ นแรงและสิ่ งของที่อ าจเปรอะเปื้ อนท่า ความเสี ยหายแก่ ส่ว นประกอบของรถ หรื อต่ อบุ คคลอื่ นหรื อ
สิ่งของผู้อื่น ให้ถือเป็นสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้น่าไปในประเภทสัมภาระตามข้อ 52. และห้ามน่าไปในรถที่มีการ
โดยสาร(ยกเว้นรถบางประเภทที่ได้ก่าหนดไว้เป็นการเฉพาะ)
54.1 ถ้าฝ่าฝืนน่าไปและตรวจพบในรถโดยสารของขบวนรถด่วน รถเร็ ว ขบวนรถพิเศษโดยสารรถ
ธรรมดา และขบวนรถดีเซลรางทุกประเภท จะต้องเสียค่าระวางและค่าธรรมเนียมพิเศษ ดังนี้
- คิดค่าระวางตามประเภทห่อวัตถุอัตราด่วน ในสมุดอัตราสินคา เล่ม 1 ค่าระวางขั้นต่่าไม่น้อยกว่า
60.00 บาท(ไม่หักส่วนลด ตามสิทธิข้อ 52.1 และ 52.2)(ใบแทรกสินค้า 961)
- คิดค่าธรรมเนียมพิเศษ 40.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก.หรือเศษของ 20 กก.ในน้่าหนัก 100 กก.แรก
- คิดค่าธรรมเนียมพิเศษ 50.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก.หรือเศษของ 20 กก.ในน้่าหนัก ส่วนที่เกิน 100
กก.ขึ้นไป
- หากขบวนรถนั้นมีรถส่าหรับบรรทุกสัมภาระหรือรถท่าการพนักงานรั กษารถ ต้องน่าไปเก็บไว้ในรถ
ดังกล่าว
ส่าหรับขบวนรถรวม ให้คิดค่าระวางเป็น 2 เท่าของอัตราค่าระวางห่อวัตถุด่วน ในสมุดอัตรา สินค้า เล่ม
1 เพียงสถานเดียว54.2 หากมาชั่งส่งที่ต้นทาง ให้ส่งได้ในประเภทห่อวัตถุ สมุดอัตราสินค้าเล่ม 1
54.3 การน่าสัตว์มีชีวิตไปกับตัว อนุญาตให้ผู้โดยสารน่าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ดุร้าย ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ และไม่
ท่าความเดือดร้อนร่าคาญหรือรบกวนแก่ผู้โดยสารอื่น ไปกับตัวในรถโดยสารได้ (ยกเว้นรถปรับอากาศทุกชนิด )
แต่ห้ามผูกหรือแขวนหรือวางไว้กับชั้น หรือที่วางของที่สูงกว่าพนักพิงที่นั่งผู้โดยสารหรือเกะกะไปละเมิดการใช้
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สิทธิโดยสารของบุคคลอื่น และน้่าหนักไม่เกิน 30 กก. โดยเสียค่าระวางหรือค่ าระวางอัตราพิเศษ หรื อ
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
54.3.1 สัตว์ปีก น่าไปได้ไม่เกิน 5 ตัว และน้่าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. ต้องผูกมัดหรือบรรจุ
ที่คุมขังให้เรียบร้อย และปริมาตรที่คุมขังต้องไม่เกินกว่าที่ก่าหนดไว้ตามข้อ 52.4 ข้างต้นโดยเสียค่าระวางอัตรา
พิเศษตัวละ 10.00 บาท ถ้าไม่ชั่งเสียค่าระวางไปจากต้นทางคิดตัวละ 20.00 บาท (ไม่จ่ากัดระยะทางและขบวน
รถ)
54.3.2 สัตว์อื่น ๆ (ยกเว้นสัตว์ปีก) ต้องบรรจุที่คุมขังมีฝาปิดให้เรียบร้ อย ยกเว้นสุนัขตัวที่ไม่ดุ
ร้ายไม่ต้องบรรจุที่คุมขังก็ได้ ขนาดที่คุมขังต้องไม่เกินกว่าที่ก่าหนดไว้ตามข้อ 52.4 ข้างต้นโดยเสียค่าระวางตาม
อัตราค่าระวางห่อวัตถุด่วน ในสมุดอัตราสินค้า เล่ม 1 ขั้นต่าไม่น้อยกว่า 60.00 บาท (961)
- น่าไปกับขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา ขบวนรถพิเศษโดยสาร และขบวนรถดีเซลรางทุกประเภท
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษอีก 30.00 บาท ต่อทุก ๆ 20 กก.หรือเศษของ 20 กก.นอกเหนือจากค่าระวาง
ตามกล่าวข้างต้น
- น่าไปกับขบวนรถรวม คิดเฉพาะค่าระวาง(ค่าธรรมเนียมพิเศษไม่คิด)
54.3.3 สัตว์มีชีวิตตามข้อ 54.3.2 หากน่าไปกับขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา ขบวนรถ
พิเศษโดยสาร และขบวนรถดีเซลรางทุกประเภท โดยไม่ชั่งเสียค่าระวางจากต้นทาง ให้คิดค่าธรรมเนียม
พิเศษเพิ่มนอกเหนือจากค่าระวางตามกล่าวข้างต้นอีก 40.00 บาทต่อทุก ๆ 20 กก.หรือเศษของ 20
กก. เฉพาะขบวนรถรวมให้คิดค่าระวางเป็น 2 เท่าของอัตราค่าระวางที่ค่านวณได้ตามข้อ 54.3.2
(ค่าธรรมเนียมพิเศษไม่คิด)
54.4 สิ่งของใหญ่โตเกินพิกัดที่ก่าหนด ซึ่งไม่สามารถน่าเข้าในรถโดยสารได้ หากผู้โดยสารต้องการ
น่า สิ่งของไปพร้อมกับตัวในขบวนรถเดียวกัน ก็อนุโลมให้คิดค่าระวางในประเภทสัมภาระได้ แต่ เจ้าของจะต้อง
ด่าเนินการขนขึ้นลงเองหรือใช้บริการผู้รับสิทธิรับจ้างขนสัมภาระ(หากมี) โดยจะไม่ท่าให้ขบวนรถเสียเวลาหาก
ไม่ขัดข้องก็จะรับชั่งส่งตามหลักเกณฑ์ข้อ 53. โดยปฏิบัติ ดังนี้
54.4.1 ต้องน่าไปเก็บไว้ในรถส่าหรับบรรทุกสัมภาระหรือรถท่าการพนักงานรักษารถ โดยอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของพนักงานรักษารถ ให้เจ้าของผู้ถือใบเสร็จสัมภาระพร้อมตั๋วโดยสารที่ถูกต้องมาท่า
การขนลงเอง หรือใช้บริการผู้รับสิทธิรับจ้างขนสัมภาระ(หากมี) โดยจะต้องไปติดต่อก่อนขบวนรถจะถึงสถานีที่
จะลงภายในเวลาอันสมควรด้วย
54.4.2 หากเจ้าของไม่มาขนลง จ่าเป็นต้องปล่อยให้สิ่ งของดังกล่าวติดรถไปลง ณ สถานีอื่น
หรือสถานีปลายทางขบวนรถ เจ้าของสิ่งของนั้นต้องช่าระค่าระวางในส่วนระยะทางที่เลยไปในน้่าหนักทั้งหมด
ตามอัตราที่ก่าหนดไว้(เพียงอย่างเดียว) (598 ลว.180640)
55. การปิดป้ายและออกใบรับค่าสัมภาระเกินน้่าหนักอนุญาต
พนักงานรถไฟจะปิดป้ายที่สัมภาระทุกชิ้นที่ผู้โดยสารบรรทุกขึ้นรถภาระ ป้ายนี้แสดงสถานีที่สัมภาระ
นั้น ๆ จะต้องไปถึงเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้โดยสารจะตรวจดูการปิดป้ายให้ถูกต้องเรียบร้อย และพนักงาน
รถไฟจะได้ท่าใบรับให้แก่เจ้าของหรือผู้ส่งอีกหนึ่งฉบับ แสดงว่าได้รับเงินค่าระวางบรรทุ กส่งไว้แล้ว การรถไฟฯ
จะไม่ยอมรับผิดชอบในความเสียหายแห่งสัมภาระในประเภทนี้เลย
56. การส่งสัมภาระ จะส่งคืนให้เฉพาะถึงสถานีที่ปรากฏในป้าย
การรถไฟฯ จะยอมจ่ายสัมภาระคืนให้แก่ผู้โดยสารเฉพาะที่สถานี ซึ่งมีนามปรากฏอยู่ที่ป้าย เท่านั้น
ว่าด้วยการประกันสัมภาระของผู้โดยสาร
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57. การประกันสัมภาระ
ถ้าผู้ส่งหรือเจ้าของมีความประสงค์จะให้พนักงานรถไฟลงบัญชีรับประกันการอันตราย สูญหาย ส่าหรับ
ครุภาระของตนอีกด้วยก็ต้องแสดงให้เจ้าพนักงานรถไฟ ผู้มีหน้าที่รับประกันว่าตนมีตั๋ว โดยสารแล้ว และการ
รถไฟฯ จะรับประกันเพียงสถานีที่ปรากฏในตั๋วโดยสาร ซึ่งผู้ส่งถืออยู่เท่านั้น
58. อัตราค่าประกัน
การรับประกันธรรมดาคิดอัตรา 25 สตางค์ต่อ 1 ชิ้น ของสัมภาระ ไม่ว่าระยะใกล้หรือไกลเพียงใด มีวิธี
ที่จะปฏิบัติการดังนี้ คือ
ก. เจ้าของหรือผู้ส่งจะต้องผูกมัดหรือบรรจุของ ของตนลงในหีบห่อที่แข็งแรงและเรียบร้อยพอสมควร
กับทั้งต้องแจ้งนามและจ่านวนและราคาสิ่งของต่อพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบพิมพ์ด้วย
ข. สัมภาระที่ส่งไปโดยวิธีประกันตามธรรมดานี้ พนักงานรถไฟจะคุมไปเอง และจะมอบให้กับ ผู้ที่น่า
ใบรับอันถูกต้องมายื่น ณ ที่สถานีที่รับของ
59. ความรับผิดชอบของการรถไฟฯ ในส่วนสัมภาระประกัน
สัมภาระที่การรถไฟฯ รับประกัน โดยอัตราธรรมดานี้มีก่าหนดความรับผิดชอบตามราคา ที่ของนั้นเป็น
อันตรายสูญหาย แต่หีบห่อหนึ่งไม่เกิน 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
60. การรับประกันอัตราพิเศษ
ถ้าเจ้าของหรือผู้ส่งสัมภาระมีความประสงค์จะให้การรถไฟฯ รับประกันการส่งสัมภาระ เป็นราคาสูง
กว่าอัตรา ซึ่งปรากฏในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง ต้องเสียค่าประกันตาม
อัตราประกันพิเศษ 5 ใน 100 แห่งราคาสิ่งของแต่ราคาของเช่นนี้จ่ากัดขีดคั่น ให้เพียง ชิ้นหนึ่งหรือหีบห่ อหนึ่ง
ต้องไม่เกินกว่า 5,000.00 บาท(ห้าพันบาท)
61. การบรรจุของให้แน่นหนา และประทับตรา
ในส่ วนสั ม ภาระซึ่ง มี ป ระกั น ธรรมดา เมื่ อ พนัก งานรถไฟซึ่ ง มี หน้ า ที่รั บ ประกั น พอใจว่า แน่น หนา
มั่นคงแล้วก็ไม่จ่าเป็นต้องประทับตราที่หีบห่อ แต่การประกันพิเศษนั้น ถ้าพนักงานรถไฟและเจ้าของและ ผู้ส่ง
ได้ตรวจพร้อมกันเห็นถูกต้องแล้ว ให้ประทับตราครั่งของเจ้าของอย่างน้อย 3 ดวงและพนักงานรถไฟอย่างน้อย
3 ดวงด้วยเหมือนกันลงที่หีบห่อนั้น
62. การประกันสัมภาระซึ่งส่งออกนอกราชอาณาเขต
การรถไฟฯ ไม่ยอมรับประกันในส่วนสัมภาระใด ๆ ซึ่ งบรรทุกส่งข้ามพระราชอาณาเขตเกินจ่านวนเงิน
ในความรับผิดชอบกว่า 500.00 บาท กับทั้งเจ้าของหรือผู้ส่งจะต้องตกลงยินยอมด้วยว่า จะรับปฏิบัติการตาม
ระเบียบกฎข้อบังคับรถไฟต่างประเทศซึ่งรับส่งสัมภาระนั้น ๆ นอกเขตพระราชอาณาจักร
63. ต้องช่าระเงินล่วงหน้าส่าหรับค่าระวางและค่าประกัน
เงินค่าระวางบรรทุกส่งสัมภาระก็ดี ค่าประกันก็ดี ผู้ส่งหรือเจ้าของต้องช่าระเงินล่วงหน้า ณ สถานีส่ง
ทุกคราว
64. การเก็บสัมภาระที่ไม่มีผู้รับสถานี
สัมภาระมีประกัน ถ้ามิได้มีผู้หนึ่งผู้ใดมารับขนไปให้พ้นสถานีเมื่อเวลาขบวนรถถึง การรถไฟฯ จะได้
ส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานีซึ่งมีห้องรักษาของ และคิดค่าฝากตามอัตราของเหล่านี้เจ้าของจะรับไปได้ต่อเมื่อได้
ช่าระเงินค่าฝากและส่งใบรับส่าหรับของนั้น ๆ คืนให้แก่พนักงานรถไฟเป็นส่าคัญ การรถไฟฯ จะรับผิดชอบ
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ส่าหรับการเก็บรักษาสัมภาระมีประกันซึ่งไม่มีเจ้าของรับไปมีก่าหนด 2 วันเท่านั้น พ้นจากนั้นไปแล้วของที่เก็บไว้
นั้นจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของ
65. พนักงานรถไฟผู้มีหน้าที่รับประกันเกินกว่า 500 บาท
พนักงานรถไฟผู้มีอ่านาจที่จะรับประกันอัตราพิเศษ ซึ่งต้องรับผิดชอบเกินกว่า 500.00 บาทนั้น คือ
ผู้อ่านวยการฝ่ายการเดินรถ หรือผู้จัดการเดินรถประจ่าแขวง
ว่าด้วยสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้าง
66. การขายทอดตลาดสัมภาระซึ่งไม่มีเจ้าของ
สัมภาระใด ๆ ซึ่งบรรทุกส่งโดยทางรถไฟและจะส่งไปพร้อมกับผู้โดยสารผู้เป็นเจ้าของด้วยหรือไม่ก็ตาม
ถ้าเมื่อถึงสถานีปลายทางที่สัมภาระนั้น ๆ ส่งไปถึงที่แล้วไม่มีผู้ ใดมาขนลงจากรถรับไป การรถไฟฯ จะได้ส่งไป
เก็บรักษาไว้ที่สถานี ซึ่งมีห้องรักษาของมีก่าหนด 15 วัน เมื่อพ้นก่าหนดนี้ไปแล้ว ไม่มีผู้ใดน่าหลักฐานว่าเป็น
เจ้าของทรัพย์มาแสดงให้เป็นการสมควร ก็จะได้จัดการขายทอดตลาดต่อไป แต่ถ้าของที่อาจบูดเน่าเสียหายได้
ง่ายก็จะได้จัดการน่าออกขายทอดตลาด ณ สถานีรับนั้นเอง หรือ ณ สถานีซึ่งขบวนรถไปหยุดพักแรมคืน ส่วน
สัมภาระที่น่าไปรักษาไว้ซึ่งยังไม่ได้ขายทอดตลาดนั้น ถ้ามีผู้น่าหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเจ้าของทรัพย์ และ
พนักงานรถไฟ พอใจในหลักฐานนั้นแล้ว ก็จะได้คืนสัมภาระนั้นให้โดยคิดค่าระวางเพิ่มเติมขึ้ นตามระยะทางที่ได้
น่าสัมภาระนั้นบรรทุกมาเก็บ ถ้าได้ขายทอดตลาดไปแล้วก็จะได้คืนเงินให้เมื่อได้หักค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ออกแล้ว
แต่ทั้งนี้มีก่าหนด 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ ขายทอดตลาดไปแล้ว
67. การส่งสัมภาระเกินระยะ
สัมภาระซึ่งผู้โดยสารได้ลืมไว้และติดขบวนรถเกินระยะเลยไป พนักงานรถไฟจะน่ากลับมา ส่งคืนให้
เมื่อเจ้าของได้โทรเลขเสียเงินของตนเองบอกไปยัง พนักงานรักษารถโดยชัดเจนก่อนที่ขบวนรถจะถึง สถานี
ปลายทางแห่งวันนั้น ๆ แต่เจ้าของจะต้องเสียเงินค่าระวางเพิ่มเติมส่าหรับระยะทางที่ได้บรรทุกเลยไป กับทั้ง
ระยะทางที่ต้องบรรทุกย้อนกลับมาส่งอีกด้วย
ว่าด้วยการเก็บสัมภาระไว้ในห้องรับฝากของ (389 ลว.120224 เริ่ม 010324)
68. ของที่ผู้โดยสารลืมไว้
การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่รับผิดชอบในสิ่งของซึ่งผู้โดยสารลืมทิ้งไว้ในรถโดยสารหรือในบริเวณชาน
ชาลาสถานีรถไฟ แต่จะเก็บสิ่งของนั้นไว้ในห้องรับฝากของ เมื่อเจ้าของได้แสดงหลักฐาน อันเชื่อได้ว่าเป็น
เจ้าของทรัพย์ และได้ช่าระค่าเก็บรักษาตามอัตราการรับฝากของที่ก่าหนดในข้อ 69 ทั้งได้ลงนามในใบสัญญา
รับรอง ว่า เป็นเจ้าของทรัพย์ให้เรียบร้อยแล้ว ก็จะคืนของนั้นให้ไป
สิ่งของหลงลืมดังกล่าว หากเจ้ าของไม่มาติดต่อขอรับของภายใน 20 วัน นับจากวันเก็บของได้ การ
รถไฟแห่งประเทศไทยจะน่าออกขายทอดตลาด เมื่อหักค่าเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกแล้วจะคืนเงินส่วน
ที่เหลือให้เจ้าของต่อไป แต่ทั้งนี้มีก่าหนด 30 วัน นับแต่วันขายทอดตลาด

69. การรับฝากของไว้ในห้องรับฝากของ
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยจั ด ให้มี ห้ อ งรั บ ฝากของตามสถานี ใ หญ่ เพื่ อ บริก ารผู้ โ ดยสารภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้
(1) รับฝากสิ่งของของผู้โดยสารที่น่ามาหรือจะน่าไปกับขบวนรถนอกจากสิ่งของบางอย่าง ดังต่อไปนี้
(389)
ก. ของสดหรือของเสียหายง่าย
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ข. สัตว์มีชีวิต
ค. สิ่งของที่โดยสภาพเป็นที่พึงรังเกียจแก่สาธารณชน
ง. สิ่งของอันตรายไวเพลิง อาวุธต่าง ๆ และสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมาย
จ. สิ่งของที่มีมิติ พื้นที่ น้่าหนัก เกินก่าหนดดังนี้
มิติด้านใดด้านหนึ่งเกิน 1.50 X 0.60 X 0.80 เมตร หรือใช้พื้นที่เกิน 1 ตารางเมตร หรือน้่าหนักเกิน
30 กิโลกรัม สิ่งของที่ขนาดหรือน้่าหนักเกินกว่าที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้รับฝากว่าจะ
สมควรรับไว้ได้หรือไม่(389)
(621 ลว.270443 เริ่ม 310343)
(2) อัตราค่ารับฝาก คิดเป็นรายชิ้นต่อวันหรือเศษของวันเป็น 2 ขั้น ดังนี้
5 วันแรก
ชิ้นละ
10.00 บาทต่อวัน
วันต่อ ๆ ไป ชิ้นละ
15.00 บาทต่อวัน
(3) หากผู้ฝากไม่มารับสิ่งของที่ฝากไว้ภายในก่าหนดเวลา 20 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการฝากที่ช่าระค่ารับ
ฝากไว้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะน่าสิ่ง ของนั้น ๆ ออกขายทอดตลาด เมื่อหักค่ารับฝากและใช้จ่ายต่าง ๆ
ออกแล้ว จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฝากต่อไป แต่ทั้งนี้มีก่าหนด 30 วัน นับแต่วันขายทอดตลาด
(4) การรับของคืน ผู้ฝากต้องน่าใบเสร็จสัมภาระฝากมาแสดงต่อพนักงานห้องรับฝากของ เพื่อยึดไว้เป็น
หลักฐานว่า ผู้ฝากได้รับของคืนไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว การรถไฟแห่งประเทศไทยถือว่า ผู้ถือ ใบเสร็จสัมภาระ
ฝากที่ถูกต้องมาแสดงเป็นหลักฐานคือ เจ้าของทรัพย์ที่ฝากไว้โดยแท้จริง หากผู้ฝากไม่มีใบเสร็จสัมภาระฝากมา
แสดงต่อพนักงานห้องรับฝากของ ก็จะต้องน่าหลักฐานอันเป็นที่พอใจมา แสดงได้ว่า ตนเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ฝาก
ไว้ โดยแท้จริงกับต้องลงนามในสัญญารับรองว่า ตนเป็นเจ้าของทรัพย์ไว้เป็นหลักฐาน (436)
70. วิธีถอนส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งของซึ่งฝากไว้
เจ้าของประสงค์จะขอรับสิ่งของบางส่วน ซึ่งได้ฝากไว้ในห้องเก็บรักษาของคืนก็ได้แต่ต้องลงหมายเหตุ
ไว้ในต้นขั้วของใบรับที่เจ้าพนักงานประจ่าห้องรักษาของได้ออกให้ว่า ได้รับของส่วนนั้น ๆ ไปแล้ว และลงนาม
ก่ากับไว้ด้วย ส่วนใบรับฉบับที่เจ้าของยึดถือไว้นั้น เจ้าพนักงานก็จะได้หมายเหตุมี ข้อความเช่นเดียวกัน
71. ไม่รับรองของซึ่งว่าอันตรายไว้รักษา
สรรพสิ่งของที่น่าเกรงอันตราย สรรพาวุธต่าง ๆ หรือสิ่ง ของต้องห้ามตามกฎหมาย การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจะไม่รับเก็บรักษาไว้ในห้องรักษาของ
(389 ลว.120224 เริ่ม 010324)
72. ความรับผิดชอบสิ่งของที่รับฝาก
การรถไฟแห่งประเทศไทย จะรับผิดชอบส่าหรับสิ่งของที่รับฝากไว้ในห้องรับฝากของตามราคาแห่ง
สิ่งของนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ไม่เกินรายละ 500.00 บาท
73. (ยกเลิกตามใบแทรก 352 ลว.2 ก.พ.19)
ส่วน 2
ผู้ใ ดกระท่ า ผิ ดต่ อ กฎข้ อ บั ง คั บซึ่ ง จะกล่ า วต่ อไปนี้ ให้ ล งโทษตามที่ บั ญ ญั ติไ ว้ ใ นมาตรา 89 แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง เว้นไว้แต่การกระท่าเช่นนั้ นประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่า
เป็นความผิดและก่าหนดโทษไว้แล้ว
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ว่าด้วยการขึ้นรถและเข้าไปในสถานีต้องมีตั๋ว และการทั่วไป
74. การโดยสารต้องมีตั๋วหรือใบเบิกทาง
74 ก. ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นไปบนรถ หรือยึดที่นั่งในรถซึ่งเดินตามทางรถไฟเพื่ออาศัยโดยสารไปกับรถ
เป็นอันขาด เว้นไว้แต่ผู้นั้นจะมีตั๋ว ใบเบิกทาง ตั๋วพิเศษอย่างใด หรือหนังสือรับรองขอยกเว้นค่าโดยสารรถไฟ
ให้แก่ พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่รถไฟสถานีต้นทางได้ตรวจลงชื่อรับรอง
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้โดยสารได้คุ้มครองระยะทางที่จะโดยสารไป
74 ข. (ยกเลิกตามใบแทรก 275 ลว.23 ม.ค.10)
74 ค.ในขณะเมื่อขบวนรถไฟจอดอยู่ที่สถานีก็ดี หรือในขณะเมื่อมีขบวนรถไฟแล่นผ่านสถานีก็ดี ห้ามมิ
ให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดเข้าไปอยู่ในชานชาลาสถานี เว้นไว้แต่ผู้นั้น ๆ มีตั๋วหรือใบเบิกทางหรือมีตั๋วพิเศษอย่างใดซึ่ง ใช้
โดยสารได้ หรือมีตั๋วชานชาลาถืออยู่
74 ง. ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปอยู่ในรถนอน เว้นเสียแต่ผู้นั้นจะได้ซื้อตั๋วแสดงว่า ตนได้เสียเงิน
ค่าธรรมเนียมพิเศษส่าหรับที่จะเข้าไปอยู่ในรถนอนได้ ตามความที่กล่าวไว้ในกฎข้อบังคับข้อ 32 นั้นแล้ว
75. การโดยสารไม่มีตั๋ว (571 ลว.090837 เริ่ม 011037 )
75 ก. ผู้โดยสารที่โดยสารไปกับขบวนรถโดยไม่มีตั๋วโดยสาร หรือเอกสารคุ้มครองการโดยสาร เมื่อ
เจ้าหน้าที่รถไฟตรวจพบ นอกจากจะต้องช่าระค่าโดยสารจากสถานีที่ขึ้นถึง สถานีที่ลง ตามอัตราที่การรถไฟ
ก่าหนดแล้วยังจะต้องช่าระค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถตามอัตราที่ผู้อ่านวยการฝ่ายการเดินรถจะเป็นผู้
พิจารณาก่าหนด
75 ข. ผู้โดยสารที่มีเจตนาหลบซ่อนหรือหลีกเลี่ยง เพื่อโดยสารไปโดยไม่เสียค่าโดยสาร จะต้องถูกปรับ
ฐานหลบเลี่ยงโดยสารไปกับขบวนรถโดยไม่เสียค่าโดยสารตามกฎหมายอีกโสดหนึ่ง นอกเหนือจากต้องช่าระค่า
ต่าง ๆ ตามที่กล่าวในข้อ ก.(571)
76. ขัดขวางพนักงานรถไฟ
ผู้ใดกระท่าโดยเจตนาขัดขวาง ต่อพนักงานรถไฟในเวลาที่ท่าการอยู่ตามหน้าที่ผู้นั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษตามกฎหมาย
77. หลีกเลี่ยงไม่ยอมเสียเงินค่าโดยสาร
ผู้ใดพยายามหลีกเลี่ยงไม่เสียเงินค่าโดยสาร หรือขัดขืนไม่ย อมเสียเงินค่าปรับ ซึ่งต้องถูกปรับตามกฎ
ข้อบังคับก็ดี พนักงานรถไฟ คือ อาณาบาล นายสถานี พนักงานรักษารถหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่ท่าการแทน มีอ่านาจที่
จะจับกุมเพื่อน่าส่งตัวต่อเจ้าหน้าที่ให้ช่าระว่ากล่าวต่อไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการโอนตั๋วหรือใบเบิกทางให้ผู้อื่นโดยมิชอบ
78. ตั๋วหรือใบเบิกทางจะโอนให้กันใช้โดยมิชอบไม่ได้
ตั๋วโดยสารซึ่งผู้โดยสารได้ซื้อแล้วก็ดี หรือใบเบิกทางหรือตั๋วพิเศษชนิดใด ๆ ก็ดี ซึ่งใช้โดยสารได้ ผู้ถือจะ
เปลี่ยนตั๋วโดยสารโอนให้ผู้อื่นใช้ไม่ได้เป็นอันขาด
ว่าด้วยการส่งตั๋วหรือใบเบิกทางให้ตรวจหรือส่งคืน
79. ต้องส่งตั๋วให้ตรวจและคืนตั๋วให้แก่พนักงานรถไฟ
ในระหว่างเดินทาง เมื่อพนักงานรถไฟขอตรวจตั๋ว ผู้โดยสารต้องส่งตั๋วที่ตนถืออยู่นั้นให้ตรวจเสมอทุก
คราวไป และเมื่อได้เดินทางถึงสถานีปลายทางปรากฏอยู่ในตั๋ว ผู้โดยสารต้องส่งตั๋วให้แก่พนักงานผู้เก็บตั๋วก่อนที่
จะออกไปพ้นบริเวณสถานี
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ว่าด้วยการปลอมแปลงขูดแก้ตั๋วหรือใบเบิกทาง
80. การขูดแก้แปลงตั๋วให้ลบเลือน
ผู้ใดกระท่าโดยเจตนาแก้ขูดลบแปลงตั๋วหรือใบเบิกทางหรือตั๋วพิเศษอย่างใด ๆ ซึ่งใช้โดยสารได้ให้มีรอย
ลบเลือนจนอ่านวันเดือนปี เลขที่ นามสถานี และความส่าคัญอย่างอื่นก็ดีไม่ได้ความชัดเจน ผู้นั้นต้องเสียเงิน
ค่าโดยสารทบทวนนับตั้งแต่สถานีแรกที่ขบวนรถออกเดินมา และนอกจากต้องเสียเงินค่าโดยสาร ยังต้องรับโทษ
ตามกฎหมาย
81. ว่าด้วยการพกอาวุธปืนขึ้นไปบนรถ
(ยกเลิกตามใบแทรก 260 ลว.120108 เริ่ม 200108)
ว่าด้วยการกระท่าความร่าคาญหรือลามก
82. การกระท่าความร่าคาญให้แก่ผู้อื่น
ผู้ใดมึนเมาจนครองสติไม่ได้ กระท่ากิริยาอาการเป็นที่ร่าคาญแก่ผู้อื่น หรือแสดงกิริยาอันทุราจารไม่
สุภาพราบเรียบก็ดี ใช้วาจาด้วยถ้อยค่าผรุสวาทหรือค่าหยาบคายก็ดี นุ่ง ห่มแต่ง กายเป็นที่อุจาดลามก หรือ
กระท่าอาการเพื่อท่าลายความผาสุกของผู้โดยสารด้วยกันก็ดี หรือดับไฟที่จุดไว้ก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวาง
โทษตามกฎหมาย กับต้องริบตั๋วซึ่งได้เสียเงินค่าโดยสารแล้วให้เป็นอันพับไป หรือริบใบเบิกทางหรือตั๋วพิเศษใด
ๆ ซึ่งใช้โดยสารนั้นเสีย และต้องบังคับให้ออกไปพ้นเขตรถไฟ
83. ว่าด้วยผู้โดยสารซึ่งเป็นบุรุษเพศเข้าไปในที่ ๆ จัดไว้ส่าหรับผู้โดยสารซึ่งเป็นสตรีเพศ
ผู้โดยสารซึ่งเป็นบุรุษเพศเข้าไปในรถหรือในห้องโดยสารที่บนรถ หรือในห้องพักหรือในที่แห่งอื่น ๆ ก็ดี
อันเป็นที่ ๆ จัดส่ารองไว้เฉพาะส่าหรับผู้โดยสารซึ่งเป็นฝ่ายสตรีเพศโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันชอบด้ วยกฎหมาย ผู้นั้น
มีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมาย กับต้องริบตั๋วซึ่ง ได้เสียเงินค่าโดยสารแล้วให้เป็น อันพับไป หรือริบ
ใบเบิกทางหรือตั๋วพิเศษใด ๆ ซึ่งใช้โดยสารได้นั้นเสียกับต้องบังคับให้ออกไปพ้นเขตรถไฟ
84. การกระท่าให้ทรัพย์สมบัติของการรถไฟฯ เสียหาย
ผู้ใดกระท่าให้ตัวรถหรือทรัพย์สมบัติอย่างใดของการรถไฟแห่งประเทศไทย แตกหักเสียหายหรือกระท่า
ให้เปรอะเปื้อนก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องใช้เงินตามราคาทรัพย์สิ่งของที่บุบสลายหรือเสียหายนั้นให้แก่การรถไฟ
แห่งประเทศไทย กับต้องมีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมายอีกโสดหนึ่ง
85. การป้องกันเพื่อระงับภยันตราย (335 ลว.090118 เริ่ม 090118)
ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารขว้างปาของแข็ง ชะโงก หรือยื่นอวัยวะออกไปภายนอกตัวรถ และห้ามใช้ชานบันใด
รถ หลังคารถ หรือที่อื่นใดซึ่งมิได้จัดไว้ส่าหรับผู้โดยสารเป็นที่โดยสารไปกับขบวนรถ ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้อง
ระวางโทษตามกฎหมาย(335)
ว่าด้วยการขึ้นรถหรือลงรถขณะรถก่าลังเดินหรือขึ้นลงในทางที่ไม่ใช่ทางขึ้นลง กับเข้าไปในที่ ๆ ต้องห้าม
86. การขึ้นรถหรือลงรถในขณะรถก่าลังแล่น
ผู้ใดขึ้นรถหรือลงจากรถ หรือพยายามจะขึ้นรถหรือลงจากรถหลังใด ๆ ก็ดี ในขณะที่ขบวนรถก่าลังแล่น
อยู่ หรือว่าขึ้นหรือลงรถทางช่องอื่นผิดไปจากที่ส่าหรับขึ้นลงอันอยู่ที่ข้างรถทางชานชาลาสถานีหรือในที่แห่งอื่นก็
ตาม ซึ่งไม่ได้ก่าหนดให้ผู้โดยสารขึ้นหรืออีกประการหนึ่งเปิดประตูข้างรถออกไปในขณะที่ขบวนรถก่าลังแล่นอยู่
ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมาย
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87. การท่าการบุกรุกเข้าไปในเขตรถไฟโดยมิชอบ
ผู้ใดบังอาจกระท่าการบุกรุกหรือไม่ได้รับอ่านาจอันชอบด้วยกฎหมายเข้าไปในเขตของรถไฟ ซึ่งมิไ ด้
ก่าหนดไว้ โดยเฉพาะว่าได้จัดไว้เป็นที่สาธารณสถานส่าหรับให้มหาชนเข้าไปได้ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ
ตามกฎหมาย และต้องบังคับให้ออกไปพ้นเขตรถไฟ
88. การโดยสารขึ้นไปบนรถใน ที่ ๆ หวงห้าม
ผู้ใดซึ่งไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับอนุญาตขึ้นไปบนรถจักรหรือบนรถล่าเลียง หรือขึ้นไปบนรถหลังใดหรือใน
ส่วนหนึ่งส่วนใดที่บนรถ ซึ่งไม่ได้จัดไว้เป็นรถส่าหรับโดยสารก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมายและ
ต้องบังคับให้ออกไปพ้นเขตรถไฟ
89. การขัดขืนไม่ยอมละออกจากรถ
ผู้โดยสารคนใดขัดขืนค่าสั่งพนักงานรถไฟ ไม่ยอมละออกจากห้องหรือรถโดยสาร ซึ่งจัดส่ารองไว้เฉพาะ
หรือจากรถซึ่งมีผู้โดยสารนั่งอยู่เต็มอัตราที่ก่าหนดจ่านวนอย่างมากก็ดี หรือกีดกันขัดขวางความชอบธรรมของ
ผู้โดยสารอื่น ๆ ไม่ให้เข้าไปในห้องหรือในรถโดยสารซึ่งตนไม่ได้ขอหวงห้ามให้จัดส่ารองไว้ส่าหรับตนโดยเฉพาะก็
ดี หรือซึ่งยังไม่มีผู้โดยสารเข้านั่งจนเต็มอัตราก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายบอกเหตุอันตรายในเวลาที่ไม่มีเหตุการณ์
90. การใช้เครื่องอาณัติสัญญาณโดยไม่มีเหตุการณ์อันสมควร
(305 ลว.180214 เริ่ม180214)
ผู้โดยสารคนใดใช้เครื่องอาณัติสัญญาณ ซึ่งติดอยู่ที่รถเพื่อบอกเหตุอันตรายในระหว่าง ผู้โดยสารกับเจ้า
พนักงานรถไฟผู้ประจ่าขบวนรถ โดยไม่มีเหตุการณ์อันสมควรและจ่าเป็นระหว่างที่เดินทางแล้ว ผู้นั้นมีความผิ ด
ต้องถูกปรับเป็นจ่านวนเงินไม่เกินกว่า 500 บาท (305)
ว่าด้วยการน่าสัมภาระหรือสัตว์หรือของที่ผู้อื่นรังเกียจเข้าในรถโดยสาร
91. การน่าสัตว์ไปไว้กับตัวในรถโดยสาร
ถ้าพนักงานรถไฟได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าสัตว์ หรือสัมภาระอย่างใดของผู้โดยสารไม่ใช่
หัตถภาระหรือประการหนึ่งสัตว์หรือสัมภาระนั้น ๆ เป็นที่น่ารังเกียจด้วยเหตุเพราะปฏิกูลไปด้วยความไม่สะอาด
หรืออาจเป็นอันตรายได้ หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบเรียบร้อยของมหาชนหรือเป็นเครื่องบ่าราศความผาสุก
ของผู้โดยสารอื่นซึ่งอยู่ในรถเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามห้ามมิให้ผู้โดยสารน่าสัตว์หรือสัมภาระนั้น ๆ ไปไว้
กับตัวที่ในห้องบนรถโดยสาร
ว่าด้วยการโดยสารรถปรับอากาศทุกชนิด (506 ลว.070931 เริ่ม 070931)
92. ข้อห้ามการโดยสารรถปรับอากาศ
ห้ามน่าสัตว์ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นพาหะน่าเชื้อโรคหรือก่อความร่าคาญแก่บุคคลอื่น เข้าไปในรถปรับ
อากาศ ยกเว้นกรณีผู้อ่านวยการฝ่ายการเดินรถพิจารณาเห็นสมควรอนุญาตเป็นพิเศษ เท่านั้น
93.ห้ามน่าอาหาร,ผลไม้ ที่มีกลิ่นรุนแรงอันเป็นที่พึงรังเกียจของบุคคลอื่น เข้าไปในรถปรับอากาศ ซึ่งโดยสาร
รวมไปกับบุคคลอื่น (506)
ว่าด้วยการห้ามสูบบุหรี่บนขบวนรถ (548 ลว.240635 เริ่ม 010735 )
94. ห้ามสูบบุหรี่ในรถโดยสาร
(1) บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ๆ ยาเส้น
(2) สูบบุหรี่ หมายถึง การกระท่าในลักษณะใด ๆ ที่มีผลให้เกิดควันจากการเผาไหม้ของบุหรี่ อันเป็น
การก่อความร่าคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลอื่น
(3) เขตห้ามสูบบุหรี่ หมายถึงในรถโดยสาร และสถานที่ที่การรถไฟฯ จัดไว้เป็นที่ท่าการหรือที่ให้บริการ
ซึ่งมีป้ายเครื่องหมายหรือข้อความห้ามสูบบุหรี่ติดไว้
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(4) เขตสูบบุหรี่ได้ หมายถึงบริเวณที่มิได้ก่าหนดไว้ในข้อ(3) ซึ่งจะมีป้ายหรือข้อความเขตสูบบุหรี่ติดไว้
(5) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่ก่าหนดไว้ในข้อ (3)
ว่าด้วยการระวางโทษผู้กระท่าการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ
95. การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎข้อบังคับ
(1) บุคคลใดกระท่าการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎข้อบังคับฯ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อก็ดี
อันเป็นการจงใจหรือไม่ก็ตาม ย่อมถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมายปรับไม่เกิน 500 บาท และอาจ
ต้องบังคับให้ออกไปจากเขตรถไฟก็ได้ ยกเว้นข้อ 94(3)
(2) ผู้ฝ่าฝืนข้อ 94(3) ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท(ตาม พรบ. คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535)และอาจต้องบังคับให้ออกไปจากเขตรถไฟก็ได้ (548)
*********
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การรถไฟแห่งประเทศไทย
State Railway of Thailand

กฎข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภาระฯ
เล่ม 2 พ.ศ.2469

กองโดยสาร
1 มกราคม 2556
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