กระทรวงคมนาคม

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report)
ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
จัดหาเงินทุนที่จะนามาใช้
ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม
และการจัดหาข้อมูลการเดินทาง

“ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม จัดหาเงินทุนที่จะนามาใช้
ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วมและการจัดหาข้อมูลการเดินทาง ”
บทที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดทาร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตัว๋ ร่วม
1.1 แนวคิดและความเป็นมา
1.2 การทบทวนร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
1.3 กลไกกากับการจัดหาเงินทุนสนับสนุนส่วนต่างรายได้จากค่าโดยสารร่วม
1.4 กลไกกากับการจัดหาข้อมูลการเดินทาง
1.5 กรณีศึกษาแนวทางการจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ
1.6 บทวิเคราะห์แนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมของประเทศไทย

บทที่ 2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทาร่างกฎหมาย
2.1 การตรวจสอบความจาเป็นของกฎหมาย
2.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
2.4 การเสนอร่างกฎหมาย

บทที่ 3 การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการระบบตัว๋ ร่วม พ.ศ. ....
3.1 หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
3.2 แนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
3.3 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
3.4 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับขอรับฟังความคิดเห็น)

บทที่ 4 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการปรับปรุงร่างกฎหมาย
4.1 ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
4.2 การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
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“ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม จัดหาเงินทุนที่จะนามาใช้
ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วมและการจัดหาข้อมูลการเดินทาง ”
บทที่ 5 การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
5.1 สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา
5.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง
5.3 การแก้ปัญหาในปัจจุบัน
5.4 การรับฟังความคิดเห็น
5.5 ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น
5.6 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
5.7 ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5.8 ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
5.9 เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต
5.10 เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ
5.11 เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดโทษอาญา
5.12 เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคาสั่งทางปกครองดาเนินกิจการทางปกครอง

บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 บทสรุปการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
6.2 ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
6.2.1 แผนการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
6.2.2 แผนการจัดทากฎหมายลาดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

3

แนวคิดความเป็นมา
กระบวนการจัดทาร่างกฎหมายที่ผ่านมา
13 กรกฎาคม 2561
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
สั่งให้ คค. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) พ.ร.บ. อีกครั้ง
(หนังสือ ที่ นร 0503/21211)

.
.
.

.
.
.
29 มีนาคม 2561
กระทรวงคมนาคม เสนอ
(ร่าง) พ.ร.บ. ไปยัง สลค. เพื่อ
นาเสนอ ครม.

ปัจจุบัน
(ร่าง) พ.ร.บ. อยู่ระหว่าง
การดาเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

15 เมษายน 2563
ครม. เห็นชอบในหลักการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ

.
.
.

.
.
.

.
.
.
21 มกราคม 2562
ในการประชุมคณะกรรมการจัดทา
ร่าง พ.ร.บ. ฯ ครั้งที่ 1/2562 เห็นสมควร
ให้ปรับ (ร่าง) พ.ร.บ. เป็นร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

.
.
.
26 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
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การทบทวนร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ ศ
ฉบับเข้า ครม
วางโครงสร้างการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

กาหนดคุณสมบัติ
และอานาจหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กาหนดหลักเกณฑ์
และกลไกการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

จัดตั้งกองทุนบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

อ่น

หมวด
คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม

หมวด
การบริห ารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

หมวด
การดาเนินงานในการบริห าร
จัดการระบบตั๋วร่วม

หมวด
อัตราค่าโดยสารร่วม

หมวด
การพักใช้
และเพิก อนใบอนุญาต

ระดับนโยบบาย

หมวด 6
บทกาหนดโทษ

คณะกรรมการ
นโยบายตั๋วร่วม
สนข เลขานุการ

ระดับการกากับดูแล
สนข
ในระหว่างที่ยังไม่มี
กรมการขนส่งทางราง

ระดับป ิบัติการ
บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

• กาหนดกลไกการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม
• กาหนดหน้าที่ของ CTC1 และ
ผู้ให้บริการภาคขนส่ง
• กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และแนวทางการใช้
และพั นาระบบตั๋วร่วม
• อื่น

• จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ
• กาหนดวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
• กาหนดกลไกการนาส่ง
และเบิกจ่ายเงินกองทุน
• กาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกองทุน
• อื่น

บทเฉพาะกาล
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การทบทวนร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม
(คนต.)

สานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
(สนข.)

• จัดทาและเสนอนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และโครงสร้าง
อัตราค่าโดยสารร่วม และค่าธรรมเนียมในการดาเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะรัฐมนตรี
• กาหนดแผนงานและหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย หรือแนวทาง
ในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
• กาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดาเนินการตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนงานในการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องในด้านการ
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะและการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

• รับผิดชอบงานธุรการและงานเลขานุการของ คนต. และคณะอนุกรรมการที่ คนต. แต่งตั้ง
• ศึกษา วิจัย รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มาตรฐาน
ทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่ง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของ คนต.
• กากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วม และรูปแบบของ
ระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง
• กากับดูแลการดาเนินการของผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปตามนโยบาย
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ความจาเป็นในการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ข้อจากัดของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีฯ

ทาไมยังต้อง
มีร่างพระราชบัญญัติฯ

• บังคับได้แค่หน่วยงานของรัฐ และเฉพาะสังกัดฝ่ายบริหาร
• ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ที่จะออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 11 (8) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ที่เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของบุคคลหรือองค์กรเอกชน
หรือเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการที่กาหนดอานาจหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้
เอกชนต้องดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากมีสาระสาคัญ
เกินกว่าที่ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้
•
•
•
•

กากับบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่อาจไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
ติดตามกากับผู้ประกอบการขนส่งเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม
ออกระเบียบ ประกาศ:
- โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียมในการดาเนินงานระบบตั๋วร่วม
- มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
- การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาต
- การบริหารจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
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กลไกกากับการจัดหาเงินทุนสนับสนุน
ส่วนต่างรายได้จากค่าโดยสารร่วม
• การจัดตั้งกองทุนเพ่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนส่วนต่างรายได้จากค่าโดยสารร่วม โดยเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่ง
ที่จัดตั้งตามความจาเป็นของหน่วยงานของรัฐ หรอตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีหลักการดังนี้
(1) มีความจาเป็นต้องจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล
(2) ไม่มีการดาเนินการในลักษณะเดียวกับภารกิจปกติของหน่วยงานของรัฐที่ขอจัดตั้ง และไม่ซ้าซ้อนกับหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐอื่น หรือกองทุนที่ได้ดาเนินการอยู่แล้ว
(3) ไม่เป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือกิจกรรมที่เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการได้
• หน่วยงานของรัฐสามาร ดาเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คอ
(1) การขอจัดตั้งกองทุนภายใต้ร่างกฎหมายเฉพาะ (พระราชบัญญัติ)
(2) การขอจัดตั้งกองทุนภายใต้กฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
• การจัดตั้งกองทุนจะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
โดยสามาร ตั้งได้ 2 รูปแบบ คอ (1) กองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคล และ (2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล
• นอกจากนี้ ยังต้องคานึง ึง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อีกด้วย
• สาหรับกรณี “กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม” ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
จะเป็นการจัดตั้งกองทุนซึ่งใช้รูปแบบการจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง
และการดาเนินการของกองทุน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
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กลไกกากับการจัดหาข้อมูลการเดินทาง
• ข้อมูลที่จะปราก ในระบบฐานข้อมูลกลางภายใต้การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
เช่น (1) ข้อมูลผู้เดินทาง (2) ข้อมูลผู้ออกบัตร (3) ข้อมูลผู้ใช้งาน และ (4) ข้อมูลการเดินทาง
• ทั้งนี้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนดให้ “การประมวลผลข้อมูล” ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการใด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามาร ป ิบัติได้อย่าง ูกต้องตามกฎหมาย
หากได้มีการดาเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งที่เหมาะสม ซึ่งได้ระบุฐานของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวเอาไว้ทั้งสิ้น 7 ฐานด้วยกัน ได้แก่

ดังนั้น เม่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
ระบบตั๋วร่วมมีหน้าที่ต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่ สนข.
การประมวลผลข้อมูลจึงสามาร กระทาได้
ภายใต้ฐานการป ิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
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กรณีศึกษาแนวทางการจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ
การวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อยของรูปแบบการบริหารจัดการ
Model

Public Project

PPP Project
(BOO Method)

PPP Project

ข้อเด่น

ข้อด้อย

• ภาครัฐมีอานาจเต็มในการจัดการระบบ
• ระบบ Clearing House อยู่ภายใต้
ข้อบังคับและการกากับโดยภาครัฐ
• ป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์
ของภาคเอกชนเพื่อความมีประสิทธิภาพ
• เอกชนสามารถขอใบอนุญาตดาเนินการได้

• ภาครัฐเป็นผู้แบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในการลงทุนการจัดทาระบบ
• ภาครัฐขาดความมีประสิทธิภาพ
และความรู้ที่ภาคเอกชนมี

• ภาครัฐไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ในโครงการ
• การให้บริการมีความรวดเร็ว
และสามารถพั นาเทคโนโลยี
ตามความต้องการตลาดได้
โดยภาคเอกชน
• ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
• ใช้ความรู้และความสามารถ
ของภาคเอกชนเพื่อความมีประสิทธิภาพ
• เร่งพั นาเทคโนโลยีจากการแข่งขัน
ระหว่างผู้ให้บริการในโครงการ

หมายเหตุ
•

•

CTC มี 2 แห่ง คือ
1) EZ-Link Pte. Ltd. (LTA ถือหุ้น 100%)
2) Network for Electronic Transfers
(Singapore) Pte Ltd. (บริษัทเอกชน)
CCH คือ TransitLink Pte. Ltd. (LTA ถือหุ้น 100%)

• มีความเสี่ยงในการบริหาร
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยทั้งสองฝ่าย

•

CTC และ CCH = Octopus Cards Ltd.

• ภาคเอกชนควบคุมระบบตั๋วร่วมทั้งหมด
เสี่ยงต่อการเก็บค่าใช้บริการที่สูงเกินควร
• ภาครัฐมีหน้าที่ต้องเข้ามาควบคุม
การดาเนินงาน ผ่านกฎระเบียบต่าง

•

ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่
ร่วมกันตั้ง Joint Venture

CTC และ CCH คือ Korea Smart Card Co. Ltd.
Seoul Metropolitan Government
เป็นผู้ อหุ้นรายใหญ่ 35% (ภาครัฐ)
มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงาน
แต่ไม่มีส่วนในการบริหาร
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บทวิเคราะห์แนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ของประเทศไทย
แนวทางการปรับปรุงสาหรับประเทศไทย
ประเด็น

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดตั้งหน่วยงานกลางในการกาหนด • ควรดาเนินการในลักษณะเดียวกับสิงคโปร์ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายขึ้น
นโยบายและมาตรฐานทางเทคโนโลยี
ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินการในปัจจุบันภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ของระบบตั๋วร่วม
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 ที่ตั้ง “คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม”
หรือ คนต. ขึ้น
2. การใช้ระบบใบอนุญาตในการกากับ
ดูแลการประกอบกิจการระบบตัว๋ ร่วม

• การใช้ระบบอนุญาต โดยเปิดโอกาสให้เอกชนรายใดก็ได้สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบตั๋วร่วมได้ เช่น กรณีสิงคโปร์ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะให้บริการ (1) การหักบัญชีธุรกรรมของ
ตั๋วเดินทาง (Clearing) และ (2) การให้บริการออกบัตรโดยสาร (Card Issuer) จะต้องขอรับ
ใบอนุญาต ซึ่งแตกต่างกับกรณีของฮ่องกงที่จะรวมการให้บริการทั้ง 2 ส่วนเอาไว้ภายใต้
การดาเนินการของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (CTC)

3. การกาหนดอัตราค่าโดยสารร่วม

• การแก้ไขปัญหา คือ (1) การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณอัตราค่าโดยสารร่วม
ที่ชัดเจน และนาไปใช้กาหนดในสัญญาสัมปทานในอนาคต และ (2) การหาแหล่งเงินทุน
เพื่อเยียวยาผู้รับสัมปทานที่ได้รับผลกระทบจากการนาอัตราค่าโดยสารร่วมมาใช้บังคับ
โดยมีแนวคิดการจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อเยียวยาผลกระทบดังกล่าว

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทาร่างกฎหมาย
การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
กฎ ระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563

ผลการศึกษาโครงการ

การทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.)

การจัดทาร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการระบบตัว๋ ร่วม พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ)
• การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
• การจัดหาเงินทุนที่จะนามาใช้ในการสนับสนุนส่วนต่างรายได้จากค่าโดยสารร่วม
• การจัดหาข้อมูลการเดินทาง
การวิเคราะห์ความจาเป็น
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายในการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม)

การรับฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบกลาง

การปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ และจัดเตรียมเอกสารร่าง พ.ร.บ.ฯ
1. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
2. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

การเผยแพร่และการรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ (Website)
ประชาสัมพันธ์โครงการ

การเผยแพร่ในระบบกลาง
ขอบเขตงานตาม ToR

กระทรวงคมนาคม
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่ครบถ้วน หรือเห็นสมควรให้รับฟังความคิดเห็น
หรือวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเติม
ครบถ้วนและเห็นสมควรนาเสนอ

กรณีที่มีการแก้ไข
กรณีที่ไม่มีการแก้ไข

สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรส่งตรวจพิจารณา
เห็นสมควรนาเสนอ

รัฐสภา

การให้คาแนะนาทางวิชาการ

ที่มา: ปรับปรุงจากขั้นตอนการจัดทา
ร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
กฎหมาย พ.ศ. 2562 (ตราขึ้นเพื่อ
รองรับหลักการตามบทบัญญัติ
มาตรา 77 และมาตรา 258 ค.
ด้านกฎหมาย (1) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย),
กองพั นากฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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แนวทางการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
จากการทบทวนร่างกฎหมาย (ฉบับเข้า ครม.) ที่ปรึกษามีประเด็นพิจารณาแก้ไขในขั้นต้นดังต่อไปนี้
ประเด็น
1. คานิยาม

ข้อเสนอการปรับปรุงร่าง / ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม
•
•

2. คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม
3. หน่วยงานกากับดูแล
4. การกากับดูแล
การประกอบกิจการ

•

5. กองทุนบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม
6. การกาหนดอัตรา
ค่าโดยสารร่วม

•

7. บทเฉพาะกาล

•

•
•

•

ปรับปรุงคานิยามให้มีความสอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ได้แก่ “การขนส่งสาธารณะ”
“ระบบตั๋วร่วม” และ “อัตราค่าโดยสารร่วม”
ควรเพิ่มเติมคานิยามให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ “ธนาคารผู้ชาระดุล” และ “ผู้ออกบัตร”
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมให้สอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
ปรับเปลี่ยนจาก กรมการขนส่งทางราง เป็นสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
เสนอให้จัดตั้ง “บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” ในรูปแบบเดียวกับการจัดตั้ง “บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด”
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กาหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายเข้าชื่อซื้อหุ้นในการจัดตั้งบริษัท
ดังกล่าว
จัดตั้งกองทุนในรูปแบบ “นิติบุคคล” เพื่อความคล่องตัวในการดาเนินงาน ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... กาหนดให้คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.)
มีอานาจกาหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบตั๋วร่วมดังกล่าว ดังนั้น หากผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะรายใดเข้าร่วม
ระบบตั๋วร่วม การจัดเก็บค่าโดยสารกรณีที่มีการใช้บริการขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อต่างระบบกัน หรือระหว่างผู้ให้บริการขนส่ง
ต่างราย จะต้องคิดอัตราให้สอดคล้องกับอัตราค่าโดยสารร่วมที่ คนต. กาหนด
ควรกาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านจากการดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
มาเป็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ได้แก่ การรองรับการบริหารของคณะกรรมการนโยบาย
ระบบตั๋วร่วม การรองรับการดาเนินการของผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และการรองรับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เป็นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้กฎหมายฉบับใหม่

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
1. การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 123 ราย

2. การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย
ผ่านเว็บไซต์ https://law.go.th ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลา 16 วัน
โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจานวน 13 ราย

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

14

การนาเสนอประเด็นการปรับปรุงร่างกฎหมายต่อ
“คณะกรรมการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”*
ประเด็น
1. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม
2. นโยบายการจัดตั้งบริษัทบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
•
•

•

3. ระบบกากับดูแลบริษัทบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม และผู้ให้บริการ
ออกและจาหน่ายตั๋วร่วม
4. อานาจการกาหนดอัตราค่าโดยสาร

•

5. การปรับปรุงแนวทางการจัดตั้ง
กองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

•

•

•

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความพร้อมในการดาเนินการเป็นหน่วยงานระดับกากับดูแล
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.)
เนื่องจาก สนข. มีการศึกษาพั นาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค ดังนั้น บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ควรมีหลายรายนั้นมีความเหมาะสมมากกว่า และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและแผนการพั นาระบบขนส่ง
สาธารณะในอนาคต
อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางส่วนให้ความเห็นว่าปัจจุบันภาครัฐพยายามใช้ระบบ EMV ในการพั นาระบบตั๋วร่วม
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยที่ระบบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสามารถรองรับการรับส่ง
ข้อมูลได้ถึง 10 ล้าน Transaction ดังนั้น การจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพียงรายเดียวนั้นคุ้มค่ามากกว่า
กระบวนการภาครัฐส่วนใหญ่เป็นการให้อนุญาตก่อนเปลี่ยนเป็นการจดแจ้งจนกว่าเอกชนจะคุ้นชินกับกฎระเบียบ
และหลักเกณฑ์ต่าง แล้วจึงมาเปลี่ยนใช้การจดแจ้ง ดังนั้น ควรใช้การอนุญาตก่อน แต่อานาจในการอนุญาต
ต้องพิจารณาอีกครั้ง
การกาหนดอัตราค่าโดยสารร่วมควรอยู่ในอานาจของ สนข. แทนอานาจของกรมการขนส่งทางราง ในกรณีกาหนด
ให้ สนข. เป็นหน่วยงานกากับดูแลบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมภายใต้การกากับของ คนต. ซึ่งประเด็นนี้
ควรสอดคล้องกับประเด็นการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ตามมาตรา 23 ของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.)
ที่กาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการตั๋วร่วมไว้ควรให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการตามนัยมาตรา 14
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ให้ครบถ้วนด้วย
วัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง
ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ให้สอดคล้องเหมาะสมกับรายได้ที่กองทุนสามารถจัดหาได้เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่รัฐบาลจัดสรรตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง

หมายเหตุ : * การประชุมครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 10) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
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การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group)*
โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
เร่อง “แนวทางการจัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย”
ประเด็น

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
2. แนวทางการจัดตั้งบริษัท
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

•

เห็นด้วยกับการให้ สนข. ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกากับดูแล

•

เห็นด้วยกับการกาหนดกรอบการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมากกว่าหนึ่งแห่ง

•

เห็นด้วยกับการจัดตั้งบริษัทในรูปแบบบริษัทเอกชนเพื่อความคล่องตัว การแข่งขัน และประสิทธิภาพ

3. แนวทางการกากับดูแล
ผู้ให้บริการออกบัตร
และจาหน่ายตั๋วร่วม

•

เห็นด้วยกับการใช้กลไกคณะกรรมการในการให้ใบอนุญาต โดยควรลดขั้นตอนที่ต้องใช้ดุลยพินิจ
ให้มากที่สุด และควรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพิจารณาออกใบอนุญาต

•

เห็นว่า คนต. ควรเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานเทคโนโลยี และไม่มอบเป็นหน้าที่ของ
บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

•

การรับรองอุปกรณ์ควรให้มีความยืดหยุ่นและคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
เห็นด้วยว่าควรต้องมีการกาหนดอัตราค่าโดยสารร่วม แต่ต้องมีแผนการจัดการผู้ได้รับผลกระทบจานวนมาก
อย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องการอุดหนุนส่วนต่างรายได้ค่าโดยสาร และแผนการจัดการสัญญาสัมปทานเดิมและ
สัญญาสัมปทานในอนาคต

4. อานาจการกาหนด
อัตราค่าโดยสารร่วม

•

•

5. การปรับปรุงแนวทาง
การจัดตั้งกองทุน

•
•

การกาหนดอัตราค่าโดยสารร่วมควรให้ครอบคลุมระบบขนส่งมวลชนอื่นนอกเหนือจากระบบขนส่งทางราง
เห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม
ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงแหล่งที่มาของเงินกองทุน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ เงินกู้ หรือเงินอื่น รวมถึง
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายของกองทุน

หมายเหตุ : * วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
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ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
หน่วยงาน
ระดับนโยบาย

หน่วยงานกากับดูแล
และเง่อนไข
การประกอบกิจการ

หน้าที่ของ
ผู้รับใบอนุญาต
และผู้ให้บริการขนส่ง

หมวด 1
คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม

หมวด 3
การดาเนินงานในการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

หมวด 2
การบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

• ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการให้
เป็นไปตาม “มาตรฐานทางเทคโนโลยี
ของระบบตั๋วร่วม” ตามที่ สนข.กาหนด
• ผู้ให้บริการขนส่งต้องให้ความร่วมมือกับ
ผู้รับใบอนุญาตในการรวบรวม
ข้อมูลต่าง

ส่วนที่ 1
การกากับดูแล
ส่วนที่ 2
การประกอบกิจการ
ระบบตั๋วร่วม

• ให้ สนข. รับผิดชอบงานธุรการของ
คนต. และมีอานาจในการกากับดูแล
การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม
• การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม
ต้องได้รับใบอนุญาตจาก รมว. คมนาคม
• กิจการระบบตั๋วร่วมที่ต้องขอใบอนุญาต
ได้แก่
1.ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง
2.ใบอนุญาตการให้บริการออกตั๋วร่วม
3.ใบอนุญาตการให้บริการระบบตั๋วร่วม

(ฉบับปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็น)

การกาหนด
อัตราค่าโดยสารร่วม

หมวด 4
อัตราค่าโดยสารร่วม
• ให้ คนต. มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคานวณอัตราค่าโดยสารร่วม
• ให้ รมว. คมนาคม มีอานาจออกประกาศ
กาหนดอัตราค่าโดยสารร่วม
• ผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบ
ตั๋วร่วมจะต้องเก็บค่าโดยสาร
ไม่เกินอัตราที่ รมว. คมนาคม
ประกาศกาหนด

หมวด 5
กองทุนส่งเสริม
ระบบตั๋วร่วม

หมวด 6
การพักใช้และ
เพิก อนใบอนุญาต

หมวด 7
บทกาหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

อ่น

• ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นใน สนข.
• ให้ คนต. ทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุน
• ให้ผู้อานวยการ สนข.
เป็นผู้แทนกองทุน
• มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อส่งเสริมและอุดหนุน
ประชาชนผู้ใช้บริการระบบ
ตั๋วร่วมให้สามารถใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก
โดยมีต้นทุนการเดินทาง
ที่สมเหตุสมผล
2. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการ
ขนส่งที่ได้รับผลกระทบ
เนื่องจากการเข้าร่วม
ระบบตั๋วร่วม

หมายเหตุ: คนต. : คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
สนข. : สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รมว. : รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การปรับปรุงร่างกฎหมายภายหลังการรับฟังความคิดเห็นตาม ม. 77
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ต้นทุนของรัฐในการป ิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
o ต้นทุนหรอค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการป ิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ในระยะ 3 ปีแรก
คิดเป็นมูลค่าขั้นต่าจานวน 7.12 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายด้านอัตรากาลังส่วนเพิ่ม เนื่องจากร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม ได้กาหนดให้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทาหน้าที่เป็นเลขานุการของ คนต. และ
เป็นสานักงานกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมด้วย โดย สนข. จะมอบหมายให้สานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.)
เป็นหน่วยดาเนินภารกิจในส่วนนี้
o ทั้งนี้ การรับภารกิจบริหารกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม ร่วมกับภารกิจด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง มีอัตรากาลังที่ต้องใช้ 28 อัตรา
โดยเป็นอัตรากาลังข้าราชการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 17 อัตรา ซึ่งสามารถใช้ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน
เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจาเป็นต้องมีการเพิ่มอัตรากาลังของ สตร. อีกจานวน 11 อัตรา
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
1. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมระยะเวลา 27 ปี มีมูลค่ารายจ่ายของเงินกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม จากการลงทุนระบบ
และการสนับสนุนผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า เทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากระบบตั๋วร่วมจากการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า กรณีสนับสนุนระบบรถไฟฟ้า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (Net Present Value: NPV) ประมาณ 4,880 ล้านบาท และกรณีสนับสนุนระบบรถไฟฟ้ารวมการเชื่อมต่อข้ามระบบ ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ประมาณ 6,450 ล้านบาท จึงกล่าวได้ว่า การจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
ระบบตั๋วร่วมมีความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ

2. ผลกระทบต่อสังคม
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจะส่งผลให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และทาให้การกาหนดอัตราค่าโดยสารร่วม
ระหว่างระบบของผู้ประกอบการแต่ละรายเป็นไปได้ อัตราค่าโดยสารในการเดินทางแต่ละเที่ยวถูกลงจึงทาให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะได้มากขึ้นและสามารถนาค่าการเดินทางที่ประหยัดได้มาเสริมความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน รวมถึงมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นจาก
การลดเวลาเดินทาง นอกจากนั้นยังลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุได้อย่างมาก

3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรอสุขภาวะ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจะส่งผลให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นและลดการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
ซึ่งจะส่งผลในระยะยาวในการช่วยลดปัญหาจราจร ตลอดจนมลพิษทางอากาศ และลดมลพิษทางเสียงในเขตเมือง จึงมีส่วนช่วยให้สภาวะ
แวดล้อมในเขตเมืองสะอาดขึ้น ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของประชาชนลดลง
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สาระสาคัญของร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
(ฉบับปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็น)
• คนต. เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย มีหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณอัตราค่าโดยสารร่วม รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม
• สนข. เป็นฝ่ายเลขานุการของ คนต. และมีหน้าที่สาคัญในการกาหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วม
โดยได้รับความเห็นชอบจาก คนต. เพื่อกาหนดมาตรฐานกลางสาหรับผู้รับใบอนุญาต
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่สาคัญ ได้แก่ การออกใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของ คนต.
โดยใบอนุญาตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การให้บริการระบบตั๋วร่วม (2) การให้บริการออกตั๋วร่วม
และ (3) การให้บริการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
• ในการกาหนดอัตราค่าโดยสารร่วม ให้ คนต. มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณอัตราค่าโดยสารร่วม
(มาตรา 23) ขณะที่รัฐมนตรีฯ มีอานาจประกาศกาหนดอัตราค่าโดยสารร่วม ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณที่ คนต.
กาหนด (มาตรา 24)
• จัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมใน สนข. โดยมี คนต. เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
และ สนข. เป็นสานักงานกองทุน โดยเมื่อกองทุนฯ หมดความจาเป็นให้ คนต. เสนอ ครม. เพื่อยุบเลิกกองทุนฯ ได้
• เมื่อสานักงานได้ออกประกาศกาหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมตามมาตรา 14 (4) (ก) แล้ว
ให้ผู้ประสงค์ดาเนินการให้บริการระบบตั๋วร่วม ต้องมายื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่สานักงานได้ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับตามมาตรา 14 (4) ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาคาขอรับ
ใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาต
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การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมภายหลังการรับฟังความคิดเห็น
คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม

• ให้ความเห็นชอบ
ในการออกใบอนุญาต
• กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคานวณอัตรา
ค่าโดยสารร่วม

กาหนด
นโยบาย

สนข.

รมว. คมนาคม

ฝ่ายเลขานุการ
•
•

ออกใบอนุญาต
โดยความเห็นชอบ
ของ คนต.

กาหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยี
ของระบบตั๋วร่วม
กากับดูแลการให้บริการ
ระบบตั๋วร่วม

ผู้ประกอบกิจการ
ระบบตั๋วร่วม
กาหนดอัตรา
ค่าโดยสารร่วม
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
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แผนการจัดทาร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ปรับปรุง)
ภายหลังการปรับปรุงร่างกฎหมาย (ฉบับปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็น) แล้ว
สนข. จะต้องดาเนินการเสนอร่างกฎหมายต่อ ครม. ตามขั้นตอน ไปจน ึงการนาเสนอต่อรัฐสภา
รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ปรับปรุงร่างกฎหมาย จัดทารายงานสรุปความเห็น และรายงาน RIA เสนอ สนข.
• ครั้งที่ 1
สนข.
• ครั้งที่ 2
สนข.
2. เสนอร่างกฎหมายและเอกสารประกอบต่อคณะอนุกรรมการจัดทาร่างฯ พ.ร.บ.
• นัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทาร่างฯ พ.ร.บ.
สนข.
• สรุปความเห็นและปรับปรุงร่างฯ พ.ร.บ.
สนข.
3. เสนอร่างกฎหมายและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
• นัดประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
สนข.
• สรุปความเห็นและปรับปรุงร่างฯ พ.ร.บ.
สนข.
4. เสนอกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เพ่อขอจัดตั้งกองทุน
• จัดทาเอกสารและข้อมูลประกอบการขออนุญาตจัดตั้งกองทุน
สนข.
และเสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลาง
• กรมบัญชีกลางนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลาง
5. จัดทาเอกสารเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่อพิจารณารับหลักการร่างกฎหมาย
• จัดทาเอกสาร ได้แก่ ร่างฯ พ.ร.บ. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สนข.
รายงานสรุปผลการรับฟังความเห็น แผนการจัดทากฎหมายลาดับรอง และ
เอกสารอื่น ที่จาเป็น
6. การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
7. การพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
สคก.
(พิจารณาแล้วส่งคณะรัฐมนตรี)
8. คณะรัฐมนตรีนาเสนอร่างกฎหมายเข้าสูร่ ัฐสภา
รัฐสภา
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพิจารณา)
9. การประกาศราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ: ระยะเวลาการดาเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
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