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กำหนดการประชมุกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 4 

 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
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ธันวาคม 2564 

 
กำหนดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังท่ี 4 

เร่ือง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมท่ีเหมาะสมสำหรับประเทศไทย” 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

09.00 - 09.15 น.  พิธีเปิดการประชุม 
➢ กล่าวรายงานการประชุม 

โดย    นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม 
  ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

➢ กล่าวเปิดประชุม 
โดย   นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

09.15 - 09.45 น. การนำเสนอ “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” 
    โดย  ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

09.45 - 12.00 น. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม  
  หัวข้อ “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 

ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” ในประเด็น:  
➢ โครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมท่ีเหมาะสม 
➢ แนวทางการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
➢ แนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการออกบัตร 
➢ การจัดต้ังกองทุนบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 
➢ กลไกการจัดหาข้อมูลการเดินทางที่เหมาะสม 

โดย:  
➢ นางภาวิณา อัศวมณีกุล 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

➢ นายสมประสงค์ สัตยมัลลี 
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

➢ นายธนพล จรัลวณิชวงศ์ 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกำกับกิจการขนส่งทางราง กรมการขนส่งทางราง 

➢ นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

➢ นายวราห์ ธีระปุญโญ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

➢ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 
ดำเนินรายการ โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล  

                 ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 

12.00-12.30 น. สรุปผลและข้อเสนอแนะ และปิดการประชุม 
      ---------------------------------- 

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษาโดยสรุป 
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เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 4 

เรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” 

 
1. ความเป็นมาของการจัดทำกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่มในประเทศไทย 
 
กระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 
(คณะกรรมการจัดทำร่างฯ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบตั๋วร่วม
และการบริหารจัดการบัตรโดยสารร่วมให้สามารถใช้งานในภาคการขนส่งและนอกภาคการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ1  
โดยในการประชุม ครั้งที่ 6-4/2560 เมื ่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจัดทำร่างฯ ได้มีมติให้นำเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ
ก่อนดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการตามขั้นตอนของมาตรา 77 
ต่อไป สนข. จึงได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 77 โดยได้เชิญชวนหน่วยงานของรฐั 
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ2 
 
สำหรับผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี ่ยวข้องที่ได้ดำเนินการไปข้างต้ น สนข. ได้รวบรวมประเด็นที่มีการแสดง 
ความคิดเห็น ข้อคัดค้าน หรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง และได้จัดทำคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น เพื่อนำเสนอ
ให้คณะกรรมการฯ รับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้ 
 
อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือ ที่ นร. 0503/212111 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาและมีคำสั ่งให้ 
กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสั งคม กระทรวงมหาดไทย  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะพิเศษ)  
ไปพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... อีกครั้ง ซึ่งทาง สนข. ได้พิจารณาความเห็น
ของหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเห็นว่า ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ 
ดูแลและบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ให้สามารถใช้เชื่อมต่อกันในระบบการขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ  จึงมีความจำเป็นใน 
การจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม และระบบ  
การชำระเงิน ประกอบกับจำนวนผู้ประกอบการขนส่งมวลชนทางรางกำลังจะเพิ่มขึ้นอีกหลายราย ซึ่งจะทำให้การควบคุม 
กำกับ ดูแลและบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเป็นไปอย่างยากลำบาก หากยังไม่มี  หรือการออกกฎหมายพระราชบัญญัติ 
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ล่าช้า ดังนั้น สนข. จึงเห็นสมควรจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

 
1  คำส่ังกระทรวงคมนาคม ที่ 288/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
2 1) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 15 วัน (ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม  
      พ.ศ. 2560) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ 

• เว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (www.otp.go.th) 
• เว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคม (www.mot.go.th) 
• เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) 
• เว็บไซต์ของโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (www.thaicommonticket.com) 

   2) การรับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยจัด ณ ห้องประชุม THE PORTAL     
BALLROOM (เดอะ พอร์ทอล บอลรูม) อาคาร PORTAL (พอร์ทอล) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

http://www.otp.go.th/
http://www.mot.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
http://www.thaicommonticket.com/


โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
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การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ขึ้นมาก่อน เพื่อให้มีกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบ  
ตั๋วร่วมได้โดยเร็ว3 ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ.  2563 
และประกาศใช้แล้ว4 
 
แต่เนื่องด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 มีสถานะเป็นกฎหมายลำดับรอง  
จึงใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถบังคับให้เอกชน
ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ เนื่องจากเกินขอบเขตอำนาจที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
มาตรา 11 (8) ซึ ่งให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกระเบียบปฏิบัติราชการไว้ ส่งผลให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ  
ไม่สามารถบังคับใช้กับภาคเอกชน ซึ่งการขนส่งสาธารณะในประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ยังพึ่งพาทั้งส่วนราชการและ
ภาคเอกชน  ดังนั้น การบูรณาการให้เกิดระบบตั๋วร่วมอย่างครอบคลุมทั้งระบบ จำเป็นต้องใช้กลไกของกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ 
 
ภายใต้การศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมครั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบ  
ตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
จากโครงการ 
 
แม้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำและ  
เสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติของมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) ขึ้น โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่แตกต่างไปจากร่างพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับเข้า ครม.) รวมถึงการกำหนดคำนิยามที ่ย ังไม ่สอดคล้องกันบางประการ จึงมีความจำเป็นต้องมีการทบทวน 
ร่างพระราชบัญญัติฯ (ฉบับเข้า ครม.) เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) ประกอบด้วย 6 หมวด โดยมีรายละเอียดปรากฏดังรูปที่ 1 
 

 

 
3 มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบหลกัการร่างระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
4 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพเิศษ 277 ง วันที ่26 พฤศจกิายน 2563 
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ที่มา:  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

รูปที่ 1 โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) 
 
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) มีหลักการสำคัญ คือ 
 

(1) ให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม โดยมี สนข.เป็นเลขานุการ 
(2) กำหนดให้กรมการขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(3) กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
(4) บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticket Company : CTC) ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ทำหน้าที่

บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม บำรุงรักษาระบบตั ๋วร่วม และบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
(Central Clearing House: CCH) 

(5) จัดตั้ง “กองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” และคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(6) กำหนดโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครอง 

 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

(ฉบับเข้า ครม.) 
 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
โดยแบ่งหน่วยงานในการรับผิดชอบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย (Policy Maker) ระดับกำกับดูแล (Regulator) และระดับ
ปฏิบัติการ รวมถึงการบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม (Operator) โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 2 
 
 

ก าหนดหลักเก   
และกลไกการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

จัดตั้งกองทุนบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

อ่ืน 

หมวด  
การบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด  
การด าเนินงานในการบรหิาร

จัดการระบบตั๋วร่วม

หมวด  
กองทุนบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด  
การพักใช้

และเพิก อนใบอนุญาต

หมวด  
บทก าหนดโท 

บทเฉพาะกาล

ระดับนโยบาย

ระดับการก ากับดูแล

ระดับป ิบัติการ

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม

สนข    สคร  

สนข 
ในระหว่างที่ยังไม่มี

กรมการขนส่งทางราง

บริ ัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม  CTC)

• ก าหนดกลไกการบริหาร
จัดการระบบต๋ัวร่วม

• ก าหนดหน้าที่ของ CTC 
และผู้ให้บริการภาคขนส่ง

• ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และแนวทางการใช้
และพัฒนาระบบต๋ัวร่วม

• อ่ืน 

• จัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ

• ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
กองทุน

• ก าหนดกลไกการน าส่งและ
เบิกจ่ายเงินกองทุน

• ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกองทุน

• อ่ืน 

หมายเหตุ: * สคร  = ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม พ ศ       
 ฉบับเข้า ครม )

วางโครงสร้างการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

ก าหนดคุ สมบัติ
และอ านาจหน้าท่ี

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หมวด 1
ค ะกรรมการ

นโยบายระบบตั๋วร่วม
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      ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมภายใต้ 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. (ฉบับเข้า ครม.) 

 
นอกจากนั ้นแล้ว กำหนดให้ “กรมการขนส่งทางราง” เป ็นหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั ๋วร่วม  
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยยกฐานะของสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง 
ภายใต้สังกัดของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม  ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง 
มีภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
 

(1) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ 
(2)  กำหนดมาตรฐานเกี ่ยวกับการขนส่งทางราง มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการบำรุงทาง มาตรฐาน 

การประกอบกิจการ มาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว 
(3)  กำกับดูแลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง 
(4)  ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งทางราง 
(5)  ร่วมมือและประสานงานด้านการขนส่งทางรางกับองค์กร และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 

1.2 โครงสร้างการกำกับดูแลการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) 

 

การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมกระทำได้ต่อเมื่อจัดตั้งในรูปบริษัท และได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม (รมต. คมนาคม) ทั้งนี้ การประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 

• การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
• การบริหารจัดการในกิจการที ่เกี ่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื ่องกับระบบขนส่งหรือระบบตั ๋วร่วมตามที ่กำหนดใน

กฎกระทรวง 

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม 

 คนต )

กรมการขนส่งทางราง
หน่วยงานก ากับดูแล

บริ ัทบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม  CTC)

เลขานุการ

• ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
• ก าหนดเงื่อนไข ข้อก าหนด มาตรฐานของระบบต๋ัวร่วม
• ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม หรือค่าธรรมเนียมต่าง  ในระบบต๋ัวร่วม

ระดับนโยบาย

• ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
และมาตรฐานในการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วมต่อคณะกรรมการ

• ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วมของบริษัท
บริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม และผู้ให้บริการภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับก ากับดูแล

• ให้บริการหรือจัดให้มีการให้บริการระบบต๋ัวร่วม โดยด าเนินการตามแนวนโยบาย
และแผนการท่ีได้รับมอบหมายมาจากภาครัฐ

• ก ากับดูแลมาตรฐานและระบบต๋ัวร่วม รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
• รวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ

น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการวางแผนและก าหนดนโยบายด้านการขนส่งมวลชน

ระดับป ิบัติการ
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นอกจากนี้ ยังกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว โดยต้องมีจำนวนหุ้นที่ผู้ให้บริการขนส่งถืออยู่รวมกัน  เกินกึ่งหนึ่ง
ของทุนจดทะเบียน หรือทุนชำระแล้ว แล้วแต่กรณี และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด สำหรับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นนั้นอาจเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือมิใช่รัฐวิสาหกิจก็ได้ และในกรณีที่เป็นบริษัทที่มิใช่
รัฐวิสาหกิจนั้น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวด้วย 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่จัดตั้งขึ้นและได้รับใบอนุญาตเป็นทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
บำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม และบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) รวมถึงการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม หรือ
ร่วมกับผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการนอกภาคขนส่งเป็นผู้ออกและจำหน่ายตั๋วร่วม โดยสามารถสรุปโครงสร้างได้ดังรูปที่ 3 
 

 
  ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ 3 โครงสร้างการกำกับดูแลการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมภายใต้ 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. (ฉบับเข้า ครม.) 

 
 . การทบทวนการบริหารจัดการและการกำกับดูแลระบบตั๋วรว่มในต่างประเทศ 
 
ที่ปรึกษาได้ดำเนินการทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการและการกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ 
ประกอบด้วย (1) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์) (2) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง) และ (3) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:
• บริษัทฯ มีอ านาจอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ร่วมออก จ าหน่าย 

หรือเติมเงินระบบตัว๋ร่วมของบริษัทฯ รวมถึงมีอ านาจเพิกถอนการอนุญาต
• ก ากับดูแลผู้ออกและจ าหน่ายบัตรตัว๋ร่วมรายอ่ืน
• ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ตา่ง  ของผู้ออกและจ าหน่ายตั๋วร่วมรายอ่ืน

บริ ัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

การจัดต้ังบริ ัท

การประกอบกิจการ

ผู้ร่วมออก 
จ าหน่าย หรือเติมเงิน

ระบบตั๋วร่วม

• ต้องขอใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรี

• ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี

• ต้องได้รับความเห็นชอบจาก รมต  คมนาคม
• เป็น  บริษัทจ ากัด  หรือ  บริษัทจ ากัดมหาชน 
• เป็น  บริษัทของเอกชน  หรือ  รัฐวิสาหกิจ 
• กรณีมิใช่รัฐวิสาหกิจ ให้ อปท  ท่ีเป็นผู้ให้บริการภาคขนส่ง

ถือหุ้นบริษัท

• การประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 
1) การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
2) การบริหารจัดการกิจการต่อเน่ืองกับระบบต๋ัวร่วม

• ต้องได้รับใบอนุญาตจาก รมต  คมนาคม
• รมต  คมนาคม โดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบาย

ระบบต๋ัวร่วมมีอ านาจส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

• ขออนุญาตจากบริษัท
บริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
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ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบการดำเนินโครงการระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ 
รายละเอียด สิงคโปร  เขตบริหารพิเศ ฮ่องกง เกาหลีใต ้(กรุงโซล) 

ชื่อบัตร EZ-Link  Nets Flashpay Octopus T-Money 

บริษัทระบบตั๋วร่วม 
(CTC) 

EZ-Link Pte. Ltd. 
Network for Electronic 
Transfers (Singapore) 

Pte Ltd. (NETS) 
Octopus Cards Ltd. 

T-money Co., Ltd. 
(เดิมคือ Korea Smart 

Card Co. Ltd.) 

ประเภท CTC รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
Special Purpose 

Corporation (SPC) 

นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
Special Purpose 

Corporation (SPC) 
บริษัท  

Clearing House 
TransitLink Pte. Ltd. TransitLink Pte. Ltd. Octopus Cards Ltd. T-money Co., Ltd. 

หน่วยงาน 
ผู้มีอำนาจอนุญาต 

Public Transport 
Council 

Public Transport 
Council 

Hong Kong Monetary 
Authority (HKMA) 

Seoul Metropolitan 
Government 

แหล่งเงินทุน งบประมาณภาครัฐ ทุนของบริษัทเอกชน 
กิจการร่วมค้า 

(PFI: Joint Ventures) 
การลงทุนจากภาคเอกชน 

(Private Capital) 
การดำเนินกิจการ EZ-Link NETS Octopus Cards Ltd. T-money Co., Ltd. 

ความเป็นเจ้าของ 
Land Transport 
Authority LTA 

NETS 
Major Transit operators 

in Hong Kong 
Seoul Metropolitan 

Government 

ประเภทโครงการ 
โครงการของภาครัฐ 

ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกจิ 
บริษัทเอกชน 

ขอใบอนุญาตประกอบการ 
โครงการ PPP Project 

(BOO Method) 
โครงการ PPP Project 

ที่มา:  (1) ปรับปรุงจาก The Korea Transport Institute  
(2) ปรับปรุงจาก โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2556  
(3) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(4) รวบรวมและวิเคราะห์: 

• http://www.octopuscards.com 
• http://www.ezlink.com.sg 
• http://eng.t-money.co.kr 

 

2.1 สาธาร รัฐสิงคโปร  (สิงคโปร ) 
 

กรณีสิงคโปร์นั้นโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมีความแตกต่างกับการดำเนินโครงการระบบตั๋วร่วมของเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงและเกาหลีใต้ (กรุงโซล) กล่าวคือ มีการกำหนดให้มีการขอใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการบริหารจัดการ
ระบบตั ๋วร่วม โดยพิจารณาจาก Public Transport Council Act ที่มีสาระสำคัญในการจัดตั ้ง “คณะกรรมการขนส่ง
สาธารณะ” (Public Transport Council) มีหน้าที่ในการกำหนดหรืออนุมัตินโยบายค่าโดยสาร และอัตราค่าโดยสารสำหรับ
การขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการค่าโดยสารร่วมระหว่างรถโดยสารสาธารณะและรถไฟ รวมถึง  
มีอำนาจในการออกใบอนุญาตการให้บริการชำระค่าตั๋วการเดินทาง (Ticket Payment Service Licence) โดยหมายถึง 
การให้บริการดังต่อไปนี้5 
 

(1) การให้บริการสำหรับการหักบัญชีธุรกรรมของตั๋วเดินทาง (Clearing) หรือ 
(2) การขาย การเติม การเปลี ่ยน หรือการคืนเงิน หรือการจัดการการใช้งาน ของรูปแบบการจ่ายเงินสำหรับ  

                  ตั๋วเดินทาง หรือ 
(3) การให้บริการอ่ืนใดตามที่ Public Transport Council กำหนด 
 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการการให้บริการชำระค่าตั๋วการเดินทางในสิงคโปร์ทุกราย ต้องได้รับใบอนุญาตจาก Public Transport 
Council6 โดยในปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการให้บริการชำระค่าตั๋วการเดินทาง ทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก ่

 
5 Public Transport Council Act (Chapter 295B), Article 2 
6 Public Transport Council Act (Chapter 295B), Article 19 
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(1) บริษัท EZ-Link เป็นผู้ให้บริการออกบัตร เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Land Transport Authority (LTA) 
(เป็นรัฐวิสาหกิจ) 

(2) บริษัท NETS เป็นผู้ให้บริการออกบัตร (เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาต) 
(3) บริษัท TransitLink เป็นผู้ให้บริการสำหรับการหักบัญชีธุรกรรมของตั๋วเดินทาง (CCH) เป็นบริษัทที่ถือหุ้น

ทั้งหมดโดย Land Transport Authority (LTA) (เป็นรัฐวิสาหกิจ) 
 
โดยสรุป โครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมี Public Transport Council ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล และ 
มีอำนาจในการออกใบอนุญาตการให้บริการชำระค่าตั๋วการเดินทาง โดยที่กฎหมายของสิงคโปร์ไม่ได้กำหนดลักษณะของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้ จึงสามารถดำเนินการได้ทั้งรูปแบบบริษัทเอกชน และบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจ รายละเอียดดังรูปที่ 4 
 

 
                         ทีม่า: TransitLink 

รูปที่ 4 ภาพรวมการกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมในสิงคโปร  
 

2.2 เขตบริหารพิเศ ฮ่องกงแห่งสาธาร รัฐประชาชนจีน (เขตบริหารพิเศ ฮ่องกง) 
 

กรณีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงใช้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) สำหรับโครงการ
ระบบตั๋วร่วม โดยใช้ PPP รูปแบบ Build – Own – Operate (BOO) กล่าวคือ การให้เอกชนก่อสร้าง เป็นเจ้าของ และ
บริหารจัดการ ซึ ่งเอกชนเป็นผู ้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและบริการสาธารณะตามคุณสมบัติและมาตรฐาน  
ที่กำหนดโดยรัฐ และเอกชนเป็นเจ้าของและมีสิทธิในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยไม่ต้องโอน
ทรัพย์สินให้แก่รัฐ เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในด้านต่าง  รวมถึงเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งนี้ รัฐยังกำกับดูแลด้านมาตรฐาน
ในการให้บริการสาธารณะของเอกชน 
 
สำหรับบริษัทตั๋วร่วมที่ได้รับสัมปทานในการจัดทำระบบตั๋วร่วมในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้แก่ บริษัท Octopus Cards 
Limited โดยเป็นผู้ดำเนินการระบบตั๋วร่วม และบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) โดยมีการออกบัตรที่ชื่อว่า 
Octopus Card ทั้งนี ้ บริษัท Octopus Cards Limited เป็นบริษัทเอกชนที่มีโครงสร้างสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทด้าน 
การขนส่งสาธารณะรายใหญ่ ดังรูปที่ 5 
 

PUBLIC TRANSPORT
OPERATORS

REGULATORS CARD ISSUERS

TRANSIT ACQUIRER

• Bus Operators
• MRT Operators

• Ministry of Transport
• Land Transport Authority
• Public Transport Council

• EZ-Link
• NETS
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                       ทีม่า: Octopus Cards Limited 

รูปที่ 5 โครงสร้างสัดส่วนผู้ ือหุ้นของบริ ัท Octopus Cards Limited 
 

2.3 สาธาร รัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (กรุงโซล) 
 
กรณีเกาหลีใต้ (กรุงโซล) มี Seoul Metropolitan Government เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการระบบตั๋วร่วม
ในกรุงโซล โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) เช่นกัน โดยบริษัทที่ได้รับสัมปทานได้แก่ บริษัท  
T-money Co., Ltd. เป็นผู้ดำเนินการระบบตั๋วร่วม และเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) โดยบริษทั 
T-money Co., Ltd. มีการถือหุ้นโดย Seoul Metropolitan Government (หน่วยงานภาครัฐ) ร้อยละ 36.16 ซึ่งเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นที่มากที่สุด รองลงมา คือ บริษัท LG CNS ร้อยละ 32.91 
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทำให้การดำเนินโครงการระบบตั๋วร่วม 
ในเกาหลีใต้มีโครงการแยกต่างหากจากกันตามเขตพื้นที่ (ดังรูปที่ 6) ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการบัตรโดยสารอัจฉริยะของ
เกาหลีใต้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งประเทศ เกาหลี ใต้จึงได้ตรากฎหมาย Act on Promotion and Facilitation of the 
Use of Public Transport ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คือ การกำหนดให้มีการจัดทำ  
แผนแม่บทการเชื่อมต่อบัตรโดยสารอัจฉริยะร่วมกัน โดยเป็นหน้าที่ของ The Minister of Land, Infrastructure and 
Transport (MOLIT)7 รวมถึงกำหนดให้รัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) ที่ประสงค์จัดทำระบบตั๋วร่วม ต้องจัดทำ
แผนการเชื่อมต่อสำหรับเขตภูมิภาคของตนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของประเทศ 
 
นอกจากนี้ MOLIT ยังมีหน้าที่ในการให้การรับรอง (Certification) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของระบบตั๋วร่วม8 เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
อุปกรณ์ต่าง  ที่ใช้งานกับระบบตั๋วร่วมสามารถเชื่อมต่อร่วมกันได้ ทั้งนี้ มี Korea Institute of Construction and Transport 
Technology Evaluation and Planning ทำหน้าที่ทดสอบและประเมินผลอุปกรณ์ให้กับ MOLIT เพื่อออกใบรับรองต่อไป 
 
โดยสรุป โครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมของเกาหลีใต้นั้นมี MOLIT (ระดับกระทรวง) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับ
นโยบายในการจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมต่อบัตรโดยสารอัจฉริยะร่วมกัน รวมถึงมีหน้าที่ในการให้การรับรองอุปกรณ์ 
ที่ผู้ให้บริการระบบตั๋วร่วมใช้งาน ในขณะที่งานกำกับดูแลเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งในกรณีของกรุงโซล 
ได้แก่ Seoul Metropolitan Government 

 
7 Act on Promotion and Facilitation of the Use of Public Transport, Article 10-2 (Formulation of Master Plan for National Interoperation of Smart 

Card Tickets) 
8 Act on Promotion and Facilitation of the Use of Public Transport, Article 10-7 (Certification of Nationwide Interoperable Smart Card Tickets, etc.) 
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                                     ที่มา: The Korea Transport Institute 

รูปที่ 6 ภาพรวมการใช้บัตรโดยสารอัจฉริยะในเกาหลีใต้ 
 

จากการศึกษารูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมของสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเกาหลีใต้ สามารถ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเด่นข้อด้อยของการดำเนินการในแต่ละรูปแบบได้ ดังนี้ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2  การวิเคราะห ข้อเด่นข้อด้อยในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมของต่างประเทศในรูปแบต่าง  

ประเทศ ข้อเด่น ข้อด้อย 
สิงคโปร์ 

(ระบบใบอนุญาต) 
• ภาครัฐมีอำนาจเต็มในการจัดการระบบ 
• ระบบ Clearing House อยู่ภายใต้ข้อบังคับและ

การกำกับโดยภาครัฐ 
• ป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์ของภาคเอกชน 

• ภาครัฐเป็นผู้แบกภาระค่าใช้จ่ายท้ังหมด ในการลงทุน
การจัดทำระบบ 

• ภาครัฐขาดความมีประสิทธิภาพและความรู้ 
ท่ีภาคเอกชนมี 

  เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 

(ดำเนินการภายใต้
โครงการ PPP) 

• ภาครัฐไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย 
• การให้บริการมีความรวดเร็วและสามารถ 

พัฒนาเทคโนโลยีตามความต้องการตลาดได้ 
โดยภาคเอกชน 

• เงื่อนไขการเข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมแตกต่างไปตาม
สัญญาสัมปทานแต่ละฉบับ 

เกาหลีใต้ 
(ดำเนินการภายใต้

โครงการ PPP) 

• ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ โดยใช้ความรู้และ
ความสามารถของภาคเอกชนเพื่อความมี
ประสิทธิภาพ 

• การกำกับดูแลโดย MOLIT ในการให้การรับรอง 
(Certification) อุปกรณ์ต่าง  ของระบบตั๋วร่วม
เพื่อให้เทคโนโลยีท่ีใช้มีเอกภาพ ซ่ึงเอกชนจะต้อง
ได้รับการรับรองก่อนดำเนินการ 

• เงื่อนไขการเข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมแตกต่างไปตาม
สัญญาสัมปทานแต่ละฉบับ  

 

ที่มา:  รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 
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 . บทวิเคราะห และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตกิารบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วรว่ม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) 

 
การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) มีประเด็นที่ต้องได้รับการพิจารณา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม นโยบายการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
ระบบกำกับดูแลบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม อำนาจการกำหนดอัตรา  
ค่าโดยสารร่วม ตลอดจนการปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 .1 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบ
ตั๋วร่วมเป็นหน่วยงานระดับนโยบาย และให้มีหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนั้น ได้พิจารณารูปแบบการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นไปได้ 
สำหรับการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล และวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในรูปแบบต่าง  

ทางเลือก รายละเอียด ข้อเด่น ข้อด้อย 
1. การมอบหมายภารกจิให้

หน่วยงานที่มอียู่แลว้ 
กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไม่ต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ซ่ึงเป็นภาระ

ต่องบประมาณ 
มีอำนาจหน้าที่เฉพาะกจิการ 
การขนส่งทางรางเท่านั้น ซ่ึงกรณีระบบ
ตั๋วร่วมจำเป็นต้องครอบคลุมทุกรูปแบบ
การขนส่ง 

สำนักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร (สนข.) 

1)  ไม่ต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ซ่ึงเป็น
ภาระต่องบประมาณ 

2)  เป็นหน่วยงานที่ดูแลนโยบาย 
ทุกรูปแบบการเดินทางทำให ้
การกำหนดนโยบายมีความต่อเนื่อง 

เป็นหน่วยงานด้านนโยบาย 
จึงอาจมีข้อจำกัดในการกำกับดูแล
ผู้ประกอบการในทางปฏิบัต ิ

2. การจัดตั้ง 
หน่วยงานขึ้นใหม ่

จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายระบบตัว๋ร่วม 
(สำนักงาน คนต.) 
(ซ่ึงอาจยกระดับมาจาก สตร.) 

1)  การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง 
(ตัวอยา่งในอดีตมีการยกระดับ
สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์
ของรัฐ ขึ้นเป็น “สำนักงาน คกก. 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ”) 

2)  สามารถใช้บุคลากรจาก สำนกังาน
โครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(สตร.) ได้ 

1)  ไม่มี (อยา่งไรก็ตาม ต้องแบ่ง
บทบาทหน้าที่ระหวา่ง สนข. และ 
สตร. ให้ชัดเจนในประเด็นที่
เกี่ยวกบัระบบตัว๋ร่วม)  

2)  ใช้ระยะเวลา และทรัพยากร
มากกว่า ทางเลือกที่ 1 

จัดตั้งหน่วยงานระดับกรม มีความชัดเจนในด้านภารกิจและมีที่มา
ของงบประมาณสำหรับการดำเนินการ
ในอนาคต 

ใช้ระยะเวลา และทรัพยากรมากกว่า 
ทางเลือกที่ 1 

ที่มา:  วิเคราะห์โดยที่ปรกึษา  

 
ข้อเสนอ 
 
ที่ปรึกษาเสนอให้ สนข. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมของประเทศไทย โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับกำกับดูแล
แทนกรมการขนส่งทางราง และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) ซึ ่งเป็น
หน่วยงานระดับนโยบาย ดังรูปที่ 7 
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ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ 7 ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 

 .  นโยบายการจัดตั้งบริ ัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
 บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” คือ บริษัทที่ประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ได้แก่ (1) การบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม และ (2) การบริหารจัดการในกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่ง หรือ ระบบตั๋วร่วม  
โดยที่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) กำหนดให้การประกอบกิจการในการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และถูกกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับ
ดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (เดิมคือกรมการขนส่งทางราง) ทั้งนี้ บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมต้องจัดตั้งในรูปของ
บริษัท (บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด) และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

(1) มีจำนวนหุ้นที่ผู้ให้บริการขนส่งถืออยู่รวมกัน เกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือ ทุนชำระแล้วของ
บริษัทมหาชนจำกัด 

(2) มีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
(3) ไม่มีข้อบังคับให้อำนาจคนต่างด้าว ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารส่วนใหญ่ หรือ มีอำนาจในการบริหาร

จัดการบริษัทด้วยวิธีการใด  
(4) กรณีบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมิใช่รัฐวิสาหกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งถือหุ้น

บริษัทดังกล่าวได้ โดยไม่นำบทบัญญัติกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่ห้ามเข้าถือหุ้นในบริษัทที่มิใช่
รัฐวิสาหกิจ มาใช้บังคับ 

 
ทั้งนี้ การเปรียบเทียบข้อเด่นข้อด้อยของแนวทางการดำเนินการต่าง  ในการจัดตั ้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั ๋วร่วม  
มีรายละเอียด ดังตารางที่ 4 
 
 
 
 

ระดับนโยบาย

ระดับก ากับดูแล

ระดับป ิบัติการ

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม  คนต )

สนข.

บริ ัทบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม  CTC)

เลขานุการ

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม  คนต )

กรมการขนส่งทางราง

บริ ัทบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม  CTC)

เลขานุการ
(สนข.)

• โครงสร้างก ากับดูแลเดิม ภายใต้
ร่าง พ.ร.บ.  ฉบับเข้า ครม.

• โครงสร้างก ากับดูแลใหม่ที่เสนอ
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ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบการนำนโยบายการจัดตั้งและรูปแบบของบริ ัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
ทางเลือก รายละเอียด ข้อเด่น ข้อด้อย 

1. นโยบาย 
การจัดตั้ง 

1)  ให้มีบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพียง 
แห่งเดียวในการดำเนินการ  

• การกำหนดนโยบายและ 
การดำเนินงานมีความ
ชัดเจนเป็นเอกภาพ สะดวก
ต่อการผลักดันนโยบาย
ภาครัฐ 

• อาจเป็นภาระทางงบประมาณ
ของภาครัฐ ถ้าต้องบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมในพื้นท่ีต่าง  

2)  ให้มีการแข่งขันในกิจการบริษัทบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (มีมากกว่า 1 ราย)  

• เปิดโอกาสให้มีระบบตั๋วร่วม
ท่ีหลากหลายเชิงพื้นท่ีหรือ
เชิงการให้บริการ 

• ความยุ่งยากและซับซ้อนในการ
ผลักดัน นโยบายให้เอกชน 
ปฏิบัติตาม 

• มีโอกาสท่ีประชาชนจะต้องถือ
บัตรหลายใบ 

2. รูปแบบ 
 

1)  รูปแบบของ
บริษัทเอกชน 

ก)  ให้บริษัทเอกชนท่ีสนใจ 
เข้ามาขอรับใบอนุญาต 
จากรัฐมนตรี (ไม่จำกัดราย) 

• เปิดโอกาสให้มีระบบตั๋วร่วม
ท่ีหลากหลายเชิงพื้นท่ีหรือ
เชิงการให้บริการ 

• มีโอกาสท่ีประชาชนจะต้องถือ
บัตรโดยสารหลายใบ 

ข)  จัดตั้งบริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมตามแนวทางของ 
 บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ  

• การบริหารจัดการ 
มีประสิทธิภาพ และ
คล่องตัว 

• ผู้ให้บริการขนส่งท้ังหมด 
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

• ขาดการแข่งขันเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการ 

2)  รูปแบบของ
รัฐวิสาหกิจ 

ก)  ให้รัฐวิสาหกิจท่ีมีอยู่แล้ว
ดำเนินการ ได้แก่ รฟม. 

• การกำหนดนโยบาย และ 
การดำเนินงาน มีความ
ชัดเจน สะดวกต่อการ
ผลักดันนโยบายภาครัฐ 
หรือบังคับใช้กฎหมาย 

• มีข้อจำกัดจากการเป็นหน่วยงาน
รัฐ และบทบาทภารกิจไม่
ครอบคลุมทุกรูปแบบการเดินทาง 

ข)  จัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นใหม่ • ใช้ระยะเวลา และทรัพยากร
มากกว่า และมีข้อจำกัดจาก 
การเป็นหน่วยงานรัฐ 

3)  รูปแบบ 
หน่วยงาน 
ของรัฐ 

ก)  กรมการขนส่งทางราง (ขร.) • มีข้อจำกัดจากการเป็นหน่วยงาน
รัฐ จากการบริหารจัดการ 
ท่ีไม่คล่องตัว 

ข)  สำนักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร (สนข.) 

ที่มา:  วิเคราะห์โดยที่ปรกึษา  
 

ข้อเสนอ 
 
หากพิจารณาลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย เปรียบเทียบกับกรณีของเกาหลีใต้ซึ่งมีขนาดพื้นที่มากกว่าทั้งเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงและสิงคโปร์ พบว่ามีการใช้บัตรตั๋วร่วมโดยแบ่งตามเขตภูมิภาครวมถึงมีจำนวนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้
งานระบบตั๋วร่วมได้หลายบริษัทซึ่งในอนาคตหากระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยในพื้นที่ภูมิภาคมีการพัฒนามากข้ึน 
(เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น) ควรกำหนดให้มีบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมากกว่า
หนึ่งแห่ง นอกจากนี้ เมื่อภาครัฐดำเนินนโยบายให้มีการแข่งขันในกิจการบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมแล้ว จึงไม่จำเป็นที่
หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินกิจการในลักษณะนี้เอง เว้นแต่ไม่มีบริษัทเอกชนเข้ามาแข่งขัน ภาครัฐจึงต้องดำเนินการ 
 
โดยสรุป เห็นวา่ควรดำเนนินโยบายให้มีการแข่งขันในกิจการบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพื่อประโยชน์ของประเทศ  
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 กระทรวงคมนาคม 
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 .  ระบบกำกับดูแลบริ ัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม 
 
ระบบกำกับดูแลบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม (Issuer) เป็นองค์ประกอบสำคัญ 
ในการเชื่อมโยงหน่วยงานระบบตั๋วร่วมกับประชาชน โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการออกและจำหน่ายบัตรแก่ผู้ประสงค์  
ที่จะใช้ตั๋วร่วม ทั้งนี้ ผู้ให้บริการออกบัตร (Issuer) (รวมถึงผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) ในระบบตั๋วร่วม) ต้องเป็น 
ผู้ให้บริการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งกฎหมาย
กำหนดให้ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยที่ “การให้บริการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” 
หมายความว่า การให้บริการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ ได้แก่ 
 

1) การให้บริการแก่ผู้รับบัตร 
2) การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร 
3) การให้บริการรับช าระเงินแทน 

 
อย่างไรก็ตาม หากการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการ
ดังกล่าวไม่ต้องขออนุญาตจาก ธปท. ได้แก่ (1) การให้บริการรับช าระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดภายในธุรกิจของ
ตนเอง (2) การให้บริการแก่ผู้รับบัตรโดยรับบัตรที่ตนเองเป็นผู้ออกบัตร และ (3) การให้บริการรับช าระค่าสินค้าหรือบริการ
ดิจิทัล (Digital Content) ซึ่งเป็นบริการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 
นอกจากนี้ กรณีการให้บริการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องขออนุญาต และผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ได้น านวัตกรรมซึ่งน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้และอยู่ระหว่างการทดสอบการให้บริการตามหลักเกณฑ์ หรือ แนวปฏิบัติที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เกี ่ยวกับการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที ่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน  
การให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) การประกอบธุรกิจนั้นจะต้องขอขึ้นทะเบียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จจากการทดสอบตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว แต่มีความประสงค์
ที่จะให้บริการการช าระเงินภายใต้การกำกับตามขอบเขตที่ได้แจ้งไว้ขณะทำการทดสอบ หรือ ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่ายังคงให้บริการอยู่ในวงจ ากัด ให้การขึ้นทะเบียนนั้นยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 
 
ตัวอย่างการดำเนินการในปัจจุบัน เช่น บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (BSS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบัตร Rabbit  
ที่ใช้สำหรับชำระค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดย BSS ต้องขออนุญาตการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กรณี
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ที่ให้บริการบัตรโดยสาร MRT และ MRT Plus ที่ใช้สำหรับ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ต้องขอขึ้นทะเบียนการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในวงจำกัด เป็นต้น ดังนั้น ผู้ออกบัตร
จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 
ด้วย โดยอาจต้องขออนุญาตหรือขอขึ้นทะเบียน หรืออาจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ ตามลักษณะการดำเนินการของตน 
 
สำหรับร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) วางหลักให้บริษัทบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ออกและจำหน่ายตั๋วร่วมรายอื่นในการดำเนินงานและปรับปรุงอุปกรณ์ทั้งหมด  
ที่เกี ่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุปกรณ์ที่เกี ่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม  รวมถึงอำนาจอนุญาตให้
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ร่วมออก จำหน่าย หรือเติมเงินตั๋วร่วมของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั ้นเป็นผู ้ให้บริการนอกภาคขนส่ง รวมทั ้งมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวด้วย   
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของสิงคโปร์ การอนุญาตให้ประกอบกิจการผู้ให้บริการออกบัตร 
ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล มิใช่หน้าที่ของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ทั้งนี้ ได้จัดทำการเปรียบเทียบ
ข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละแนวทางการดำเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 5) 
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 กระทรวงคมนาคม 
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ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบแนวทางการกำหนดหลักเก   เกี่ยวกับผู้ให้บริการออกบัตร 
ทางเลือก รายละเอียด ข้อเด่น ข้อด้อย 

1. กรณีต้องขอ
ใบอนุญาต 

กำหนดให้ผู้ให้บริการออกบัตร 
ทุกรายต้องขอรับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีก่อนดำเนินการ 

ภาครัฐมีอำนาจกำกับดูแล 
อย่างเต็มท่ี สามารถกำหนดเงื่อนไข
การดำเนินการ และการจัดส่งข้อมูล
ให้กับภาครัฐ นอกจากน้ี ยังสามารถ
จัดสรรค่าธรรมเนียมไปไว้ในกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมได้ 

กฎ ระเบียบ หรือเงื่อนไข 
ในการให้ใบอนุญาต เป็นการ
สร้างข้อจำกัดในการร่วมเป็น 
ผู้ให้บริการออกบัตร 

2. กรณีไม่ต้องขอ
ใบอนุญาต (กำหนด 
ให้บริษัทบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม
เป็นผู้อนุญาต) 

กำหนดให้บริษัทบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม ทำหน้าท่ีเป็นผู้ออกและ
จำหน่ายตั๋วร่วม 

สร้างโอกาสทางการตลาด ขาดการแข่งขันเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการบริการ 

กำหนดให้บริษัทบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม มีอำนาจอนุญาตให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ร่วม 
ออกจำหน่าย หรือเติมเงินใน 
บัตรตั๋วร่วมของบริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม 

สร้างโอกาสทางการตลาด  
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และการแข่งขัน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ  
รวมถึงเพิ่มปริมาณผู้ใช้บัตรตั๋วร่วม 
ได้ง่าย 

อาจทำให้ประชาชนต้องถือบัตร 
หลายใบ 

ที่มา:  รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่ปรกึษา  

 
ข้อเสนอ 
 
จากการศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน พบว่ามีระบบที่ใช้ในการควบคุมกำกับดูแลการประกอบอาชีพ 5 ระบบ ดังนี้ 
 

1) ระบบใบอนุญาต เป็นระบบที่เข้มงวดที่สุด ก่อภาระให้แก่เอกชน เนื่องจากต้องมีการออกใบอนุญาต และต่อ
อายุใบอนุญาต  

2) ระบบการจดทะเบียน เป็นระบบการอนุญาตโดยลดรูปลงมาจากระบบอนุญาต กล่าวคือ เมื่อได้รับการจด
ทะเบียนแล้วไม่ต้องต่ออายุ สามารถประกอบกิจการได้จนกว่าจะถูกเพิกถอนทะเบียน  

3) ระบบการขึ้นทะเบียน เป็นระบบที่มีลักษณะเดียวกับการจดทะเบียนแต่ใช้กับการควบคุมการประกอบวชิาชีพ
หรือการผลิตสินค้า 

4) ระบบจดแจ้ง เป็นระบบการควบคุมการประกอบอาชีพที่ผ่อนปรนที่สุด เป็นเพียงการแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ทราบว่าผู้ใดประกอบธุรกิจใด ที่ไหน อย่างไร และวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการนั้น  และ
เพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการตรวจสอบการปฏิบัติการตามกฎหมาย 

5) ระบบผสม เป็นระบบที่ค่อนข้างเข้มงวด โดยส่วนใหญ่ใช้บังคับกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพหรือ
สินค้าที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน9 

 
ทั้งนี้ การประกอบกิจการของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เสนอให้ใช้ระบบใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม ต้องดำเนินการขอ
อนุญาตหรือขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน  
พ.ศ. 2560 ก่อน  
 
สำหรับกรณีของผู้ให้บริการออกบัตรหรือจำหน่ายตั๋วร่วม รัฐสามารถกำกับดูแลมาตรฐานทางเทคโนโลยีได้ผ่านการกำหนดไว้
ใน พระราชบัญญัติบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการออกบัตรหรือจำหน่ายตั๋วร่วมขอรับรอง
อุปกรณ์จากบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อให้มาตรฐานของระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน (รูปที่ 8) 

 
9 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สรุปผลการสัมมนาโครงการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เร่ือง การใช้ระบบอนุญาตในการตรากฎหมาย 
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ที่มา:  รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 

รูปที่ 8 ข้อเสนอการปรับปรุงระบบกำกับดูแลบริ ัทบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม  
และผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม 

 

 .  อำนาจการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
 
เป้าหมายสำคัญอีกประการของการจัดทำระบบตั๋วร่วม นอกจากการทำให้บัตรโดยสารใช้งานร่วมกันได้ คือ การจัดทำ
นโยบายค่าโดยสารร่วม ซึ่งอำนาจหน้าที่ในเรื ่องนี้ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  
(ฉบับเข้า ครม.) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดโครงสร้าง
อัตราค่าโดยสารร่วม ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อื่นใดในระบบตั๋วร่วม  ทั้งนี้ อำนาจของ คนต. ในการกำหนด
อัตราค่าโดยสารสูงสุดนั้น กำหนดเฉพาะในส่วนของอัตราค่าโดยสารสำหรับกรณีผู้โดยสารที่เดินทางต่างรูปแบบกันและใช้
ระบบตั๋วร่วมเท่านั้น แต่มิได้ล่วงไปถึงอำนาจในการกำหนดอัตราค่าโดยสารของคณะกรรมการตามกฎหมายแต่ละรูปแบบ  
การขนส่ง  ดังนั้น อัตราค่าโดยสารร่วมนั้นจะใช้เฉพาะกรณีผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมเท่านั้น 
 
ข้อเสนอ 
 
การกำหนดและใช้อัตราค่าโดยสารร่วมนั้น เสนอให้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  แนวทางการดำเนินการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
ระยะ รูปแบบ รายละเอียด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะท่ี 1 ระบบรถไฟฟ้า • ให้รถไฟฟ้าทุกโครงการใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare 
Table) เดียวกัน โดยจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา
สัมปทานเดิม ซ่ึงรัฐต้องสนับสนุนผู้ประกอบการที่
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และปรับสัญญาสัมปทาน
ในอนาคตให้ใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) 
เดียวกัน พร้อมกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุด 

• คณะกรรมการนโยบาย 
การขนส่งทางราง 

• กรมการขนส่งทางราง 

ระยะท่ี 2 ข้ามระบบระหว่าง 
รถไฟฟ้า รถโดยสาร เรือโดยสาร 

• การเดินทางข้ามระบบแต่ละรูปแบบไม่จำเป็นต้อง
ใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกัน แต่ใช้
วิธีการลดค่าเดินทางข้ามระบบ (Transfer 
Discount) แทน 

• คณะกรรมการนโยบายระบบ
ตั๋วร่วม  

• สำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 

ที่มา:  ที่ปรกึษา  

โครงสร้างก ากับดูแลเดิม ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม พ ศ  …   ฉบับเข้าครม ) โครงสร้างก ากับดูแลใหม่ท่ีเป็นไปได้

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

บริ ัทบริหารจัดการระบบ
ต๋ัวร่วม

ผู้ให้บริการออกและ
จ าหน่ายต๋ัวร่วม

ให้อนุญาต

ให้อนุญาต

บริ ัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
มีอ านาจเพิก อนการอนุญาต
ดังกล่าวด้วย ในกร ีท่ีหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนน้ันไม่ป ิบัติ
ตามหน้า ท่ี ท่ีก าหนด ไ ว้ต าม
พระราช บัญ ญั ติ น้ี ห รือต า ม
ข้อตกลงในการอนุญาต

รั ฐ ม น ต รี มี อ าน า จ ใ น ก า ร
เ พิ ก  อ น ใ บ อ นุ ญ า ต ก ร  ี
ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ป ิบัติตาม
เงื่ อน ไ ข ในใบอนุญ าต  เ ช่ น 
ไม่จัดส่งข้อมูลการเดินทาง

Enforcement ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม 

 คนต )

บริ ัทบริหารจัดการระบบ
ต๋ัวร่วม

ผู้ให้บริการออกและ
จ าหน่ายต๋ัวร่วม

ใบอนุญาต

รับรองอุปกร  

Enforcement
พระราชบัญญัติ จะก าหนดหน้าท่ี
ของบริ ัทบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม และผู้ให้บริการออกและ
จ าหน่ายตั๋ว  เช่น หน้าท่ีจัดส่ง
ข้อมูลการเดินทางให้หน่วยงาน
ก ากับ )  ซ ่ง หากไ ม่ด าเ นินการ
จะมีโ ท ตาม ท่ีก าหนด ไว้ ใน
พระราชบัญญัติ

เลขานุการ
(สนข.)
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ทั้งนี้เสนอให้ สนข. ทำหน้าที่สนับสนุนแก่คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) ในการกำหนดโครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วม แทนกรมการขนส่งทางรางตามที่กำหนดตามภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ (ฉบับเข้า ครม.) และให้ สนข.  
มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าระบบตั๋วร่วมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ คนต. สรุปได้ดังรูปที่ 9 
 

 
               ที่มา:  รวบรวมและวเิคราะห์โดยที่ปรกึษา  

รูปที่ 9 ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
 .  การปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทุน 
 
สำหรับประเด็นกองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  
(ฉบับเข้า ครม.) มีประเด็นที่หน่วยงานต่าง  เคยให้ความเห็นไว้ ได้แก่ กระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายบริหาร  
ทุนหมุนเวียนได้ให้ความเห็นว่า การจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เป็นการจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่อยู่ในบังคับต้องดำเนินการตาม
กระบวนการจัดตั้งทุนหมุนเวียนตามที่กำหนดในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  ดังนั้น 
กระทรวงคมนาคมควรเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลการจัดตั้งกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  นอกจากนี้ สำนักงบประมาณ 
ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับรายได้ที่
กองทุนสามารถจัดหาได้ เพื่อไม่ให้เกิดภาระงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่รัฐบาลจัดสรร 
 
โดยร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) ได้กำหนดให้กองทุนบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน การพัฒนา และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ  
ตั๋วร่วม รวมทั้งการอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมหรือระบบ
ขนส่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาตามประเภททุนหมุนเวียนในประเทศไทย กองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจัดเป็นทุนหมุนเวียน  
เพื่อการสนับสนุนส่งเสริม โดยมีข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารกองทุน (แสดงดังรูปที่ 10) ดังนี้   
 

(1) ให้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม” โดยเปลี่ยนชื่อให้มีความชัดเจนถึงวัตถุประสงค์
ของกองทุนมากยิ่งขึ้น 

(2) ยกเลิกการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยให้คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมทำหน้าที่เป็นคณะ
กรรมการบริหารกองทุน 

(3) การบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมกำหนด 
(4) ให้ สนข. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานกองทุน 

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม 

 คนต )

สนข.

ก า หนดโคร งสร้า งอัต ร าค่ า โดยสาร ร่ ว ม 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน อื่นใด
ในระบบต๋ัวร่วม หรือ การบริหารจัดการระบบ
ต๋ัวร่วม รวมทั้งในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือกิจการ
ต่อเน่ืองกับระบบขนส่งหรือระบบต๋ัวร่วม

ก า กั บดูแล ให้ เป็ นไปตามข้อก า หนดของ
ค ะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม 
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ทั้งนี้ โครงสร้างของการบริหารกองทุนจะมีลักษณะเดียวกับกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นสำนักงานบริหารกองทุน 
 

 
                 ที่มา:  ที่ปรกึษา  

รูปที่ 10 ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างของการบริหาร 
กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 

 

• ท าหน้าท่ีเป็น
ค ะกรรมการกองทุน 

• ท าหน้าท่ีเป็น
ส านักงานกองทุน

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม 

 คนต )

สนข.

ผู้บริหารจัดการ
และบ ารุงรัก าระบบ

เลขานุการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
 

  



โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากบั
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งท่ี 4

เรื่อง

“แนวทางการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วย
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย”

(24 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

NFC



ส่วนที่ 1

หลักการและเหตุผลของการก ากับดูแลระบบตั๋วร่วม



จุดมุ่งหมายของรัฐในการก ากับดูแลระบบตั๋วร่วม

• ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนในการร่วมให้บริการระบบตั๋วร่วม
และการจัดเก็บค่าโดยสาร 

• ก าหนดขอบเขตความร่วมมือการให้บริการของระบบตั๋วร่วม 

• การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

• ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

• จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมและ
ระบบขนส่งสาธารณะ
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ความเป็นมาของการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

29 มีนาคม 2561
กระทรวงคมนาคม เสนอ 
(ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ไปยัง สลค. 
เพ่ือน าเสนอ ครม.

13 กรกฎาคม 2561
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
สั่งให้ คค. รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) พ.ร.บ. อีกครั้ง
(หนังสือ ท่ี นร 0503/21211) 

21 มกราคม 2562
ในการประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง 
พ.ร.บ. ฯ คร้ังท่ี 1/2562 เห็นสมควร
ให้ปรับ (ร่าง) พ.ร.บ. ฯ เป็นร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

15 เมษายน 2563
ครม. เห็นชอบในหลักการ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ

26 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563

ปัจจุบัน
(ร่าง) พ.ร.บ. อยู่ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมภายใต้
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. (ฉบับเข้า ครม.)

คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

กรมการขนส่งทางราง
หน่วยงานก ากับดูแล

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม (CTC)

เลขานุการ

• ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
• ก าหนดเงื่อนไข ข้อก าหนด มาตรฐานของระบบตั๋วร่วม
• ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในระบบตั๋วร่วม

ระดับนโยบาย

• ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
และมาตรฐานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมต่อคณะกรรมการ

• ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมของบริษัท
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้ให้บริการภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับก ากับดูแล

• ให้บริการหรือจัดให้มีการให้บริการระบบตั๋วร่วม โดยด าเนินการตามแนวนโยบาย
และแผนการท่ีได้รับมอบหมายมาจากภาครัฐ

• ก ากับดูแลมาตรฐานและระบบตั๋วร่วม รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
• รวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ

น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการวางแผนและก าหนดนโยบายด้านการขนส่งมวลชน

ระดับปฏิบัติการ
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หมายเหตุ:
• บริษัทฯ มีอ านาจอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผูร้่วมออก จ าหน่าย 

หรือเติมเงินระบบตั๋วร่วมของบริษัทฯ รวมถึงมีอ านาจเพิกถอนการอนุญาต
• ก ากับดูแลผู้ออกและจ าหน่ายบัตรตั๋วร่วมรายอื่น
• ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ออกและจ าหน่ายตั๋วร่วมรายอื่น

การก ากับดูแลภายใต้ร่าง 
พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมฯ (ฉบับเข้าครม.) 

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

การจัดตั้งบริษัท

การประกอบกิจการ

ผู้ร่วมออก 
จ าหน่าย หรือเติมเงิน

ระบบตั๋วร่วม

• ต้องขอใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรี

• ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี

• ต้องได้รับความเห็นชอบจาก รมต. คมนาคม
• เป็น “บริษัทจ ากัด” หรือ “บริษัทจ ากัดมหาชน”
• เป็น “บริษัทของเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”
• กรณีมิใช่รัฐวิสาหกิจ ให้ อปท. ท่ีเป็นผู้ให้บริการภาคขนส่ง

ถือหุ้นบริษัท

• การประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
1) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
2) การบริหารจัดการกิจการต่อเนื่องกับระบบตั๋วร่วม

ต้องได้รับใบอนุญาตจาก รมต. คมนาคม
• รมต. คมนาคม โดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบาย

ระบบตั๋วร่วมมีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

• ขออนุญาตจากบริษัท
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

หน่วยงานระดับนโยบาย: คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.)
(1) จัดท าและเสนอนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการรระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม

ในการด าเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะรัฐมนตรี
(2) ก าหนดแผนงานและหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวทางบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(3) ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการตามนโยบาย 
(4) เสนอแนะต่อ ครม. หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการออกระเบียบ ประกาศ:

• มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
• หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
• การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการ
• การบริหารจัดการระบบจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม

(5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน 
(6) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของผู้ให้บริการขนส่ง

• ก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง
• ก ากับดูแลการด าเนินการของผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในการปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรฐานที่ คนต. ก าหนด 

หน่วยงานระดับก ากับดูแล: ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
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ข้อจ ากัดของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี

หลักการ: มาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติให้
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าที่ในการวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้ การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ สามารถวางแนวทางต่อไปน้ี
• ก าหนดขอบเขตความร่วมมือการให้บริการของระบบตั๋วร่วม 
• วางแนวทางให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการระบบตั๋วร่วมในสัญญาสัมปทานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

ข้อจ ากัด:
• บังคับได้แค่หน่วยงานของรัฐสังกัดฝ่ายบริหาร
• การจัดตั้งกองทุนสามารถท าได้โดยการตรา พ.ร.บ. เท่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา: ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ที่จะออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ของบุคคลหรือองค์กรเอกชน หรือเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นการบังคับ
ให้เอกชนต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากมีสาระส าคัญเกินกว่าที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้
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สรุปความจ าเป็นของการตราร่างพระราชบัญญัติฯ

• ก ากับบริษัทบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วมท่ีอาจไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
• ติดตามก ากับผู้ประกอบการขนส่งเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
• จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมและ

ระบบขนส่งสาธารณะ
• ออกระเบียบ ประกาศ:

- โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานระบบตั๋วร่วม
- มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
- การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้บริหารจัดการระบบต๋ัวร่วมและผู้ให้บริการขนส่ง
- การบริหารจัดการระบบจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม
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ส่วนที่ 2

การก ากับดูแลระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ



ภาพรวมโครงสร้างระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ
รายละเอียด สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้ (กรุงโซล)

ชื่อบัตร EZ-Link Nets Flashpay Octopus T-Money

บริษัทระบบ
ตั๋วร่วม (CTC)

EZ-Link Pte. Ltd. Network for Electronic 
Transfers (Singapore)
Pte Ltd. (NETS)

Octopus Cards Ltd. T-money Co., Ltd.
(เดิมคือ Korea Smart Card Co. Ltd.)

ประเภท CTC รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน นิติบุคคลเฉพาะกิจ
Special Purpose Corporation 
(SPC)

นิติบุคคลเฉพาะกิจ
Special Purpose Corporation (SPC)

บริษัท 
Clearing House

TransitLink Pte. Ltd. TransitLink Pte. Ltd. Octopus Cards Ltd. T-money Co., Ltd.

หน่วยงาน
ผู้มีอ านาจอนุญาต

Public Transport 
Council

Public Transport Council Hong Kong Monetary 
Authority (HKMA)

Seoul Metropolitan Government

แหล่งเงินทุน งบประมาณภาครัฐ ทุนของบริษัทเอกชน กิจการร่วมค้า
(PFI: Joint Ventures)

การลงทุนจากภาคเอกชน
(Private Capital

การด าเนินกิจการ EZ-Link NETS Octopus Cards Ltd. T-money Co., Ltd.

ความเป็นเจ้าของ Land Transport 
Authority LTA

NETS Major Transit operators in 
Hong Kong

Seoul Metropolitan Government

ประเภทโครงการ โครงการของภาครัฐ
ด าเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ

บริษัทเอกชน
ขอใบอนุญาตประกอบการ

โครงการ PPP Project
(BOO Method)

โครงการ PPP Project

ที่มา:  (1) ปรับปรุงจาก The Korea Transport Institute
(2) ปรับปรุงจาก โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2556 
(3) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(4) รวบรวมและวิเคราะห์: http://www.octopuscards.com, http://www.ezlink.com.sg, http://eng.t-money.co.kr 11



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตั๋วร่วม - สิงคโปร์

Public Transport Council Act (Chapter 259B)

ในพระราชบัญญัติได้มอบอ านาจให้แก่
Public Transport Council (PTC) โดย
ให้มีอ านาจกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเป็นการกระท าท่ี
เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามระราชบัญญัติ

ผู้ให้บริการรถไฟ ผู้ให้บริการรถโดยสารประจ าทาง

จุดประสงค์และอ านาจหน้าที่ หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

1. เพ่ือก ากับดูแลอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจ าทาง
รถไฟ และแท็กซี่

2. เพ่ือส่งเสริมและอ านวยสะดวกในการพัฒนาอัตราค่าโดยสาร
เพ่ือให้ระบบขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือควบคุมดูแลการให้บริการช าระตั๋วส าหรับ
รถโดยสารประจ าทางและรถไฟ

4. เพ่ือป้องกันการหลีกเล่ียงค่าโดยสารของผู้ใช้บริการ
โดยการควบคุมค่าปรับ

ระบบการให้อนุญาต

1) บริษัท Clearing House
2) บริษัทระบบตั๋วร่วม

12



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตั๋วร่วม - สิงคโปร์ (ต่อ)
Fuel Equalization Fund

“จุดประสงค์ของกองทุนเพื่อลดผลกระทบจากราคาพลังงานท่ีปรับตัว
เพิ่ มขึ้ นอย่ างรวดเร็ ว  กล่ าวคือ เมื่ อราคาพลั งงานปรับตั วลดลง 
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน และเมื่อราคา
พลังงานปรับตัวสูงขึ้นกองทุนจะน าเงินมาช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
อัตราค่าโดยสารมากจนเกินไป”

งบดุลกองทุนเพ่ือความเท่าเทียมด้านพลังงาน ช่วงปี ค.ศ. 2014-2015

OperatorEqualization Fund

ที่มา: ปรับปรุงจาก มาตรา 22 Public Transport Council Act (Chapter 259B)
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตั๋วร่วม - เกาหลีใต้

สาระส าคัญของกฎหมาย การก ากับด้านการประกอบกิจการ

Act on Promotion and Facilitation of the Use of Public Transport

1. ก าหนดให้ Minister of Land, Infrastructure and Transport 
(MOLIT) มีหน้าที่จัดท าแผนแม่บทการเชื่อมต่อบัตรโดยสาร
อัจฉริยะร่วมกัน (Master Plan for National Interoperation)
และให้มีการจัดท าแผนการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค (จัดท าโดย
หน่วยงานท้องถิ่น) โดยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทหลักและ
ต้องได้รับการอนุมัติจาก MOLIT ด้วย

2. ผู้ให้บริการขนส่งที่จะติดตั้งระบบตั๋วร่วม ต้องด าเนินการ
ตามแนวทางที่แผนแม่บทก าหนด

3. ให้ MOLIT มีหน้าที่ในการให้การรับรอง (Certification) 
ว่าอุปกรณ์ของผู้ให้บริการระบบตั๋วร่วมเป็นไปตามมาตรฐาน

4. MOLIT อาจแต่งตั้งหน่วยงานใดเพื่อท าหน้าที่เป็น
ผู้ท าการตรวจสอบมาตรฐาน (Evaluation Institute)
เพื่อท าการทดสอบและรายงานผลการทดสอบให้ MOLIT 
เพื่อพิจารณาและให้การรับรองต่อไป

5. ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตั๋วร่วม

• การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมในเกาหลีใต้ 
ไม่มีการใช้ระบบใบอนุญาต

• เอกชนสามารถเข้าด าเนินการระบบตั๋วร่วมผ่านโครงการ PPP
และการก ากับดูแลเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และก ากับโดยใช้สัญญาสัมปทาน ซึ่งจะเป็นไปตามแผนแม่บทฯ

• ผู้ให้บริการระบบตั๋วร่วมจะต้องได้รับการรับรอง (Certificate) 
ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ จาก MOLIT 

การด าเนินการระบบตั๋วร่วม

• ระดับนโยบาย : 

• ระดับก ากับดูแล : หน่วยงานเจ้าของโครงการ
(กรณีกรุงโซล ได้แก่ Seoul Metropolitan Government)

• ระดับปฏิบัติการ : 
เป็นทั้งผู้ให้บริการออกบัตรและเป็นบริษัท Clearing
(เฉพาะกรณีกรุงโซล )

▪ เนื่องจากเกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ใหญ่ ท าให้มีการด าเนินการระบบตั๋วร่วม
โดยแบ่งตามเขตภูมิภาค ส่งผลให้มีผู้ประกอบการได้หลายรายดังรูป
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตั๋วร่วม - เขตบริหารพเิศษฮ่องกง

การก ากับด้านการประกอบกิจการ

➢ ไม่พบว่ามีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม

1. การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่มีการใช้ระบบใบอนุญาต
2. เอกชนสามารถเข้าด าเนินการระบบตั๋วร่วมผ่านโครงการ PPP และการก ากับดูแลเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

และโดยก ากับผ่านใช้สัญญาสัมปทาน

การด าเนินการระบบตั๋วร่วม

• ระดับนโยบาย : Hong Kong Government

• ระดับก ากับดูแล : Hong Kong Government

• ระดับปฏิบัติการ :
เป็นท้ังผู้ให้บริการออกบัตรและเป็นบริษัท Clearing

• เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นเมืองขนาดเล็กที่สามารถด าเนินการ
ระบบตั๋วร่วมได้โดยใช้บริษัทเดียวได้ ผ่านระบบ PPP

โครงสร้างการถือหุ้นของ Octopus Cards Ltd. 

➢ สัดส่วนการถือหุ้นใน Octopus Cards Ltd. เป็นการรวมตัวกัน
ของผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
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ส่วนที่ 3

ประเด็นพิจารณาและระดมความคิดเห็น



ระดับนโยบาย

ระดับก ากับดูแล

ระดับปฏิบัติการ

คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.)

สนข.

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม (CTC)

เลขานุการ

คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.)

กรมการขนส่งทางราง

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม (CTC)

เลขานุการ
(สนข.)

• โครงสร้างก ากับดูแลเดิม ภายใต้
ร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับเข้า ครม.

• โครงสร้างก ากับดูแลใหม่ที่เสนอ

ที่มา: ที่ปรึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 1 : การปรับปรุงโครงสรา้งการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
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ทางเลือก รายละเอียด ข้อเด่น ข้อด้อย

1. นโยบาย
การจัดตั้ง

❑ ให้มีบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพียงแห่งเดียว
ในการด าเนินงาน

การก าหนดนโยบายและการด าเนินงานมี
ความชัดเจนเป็นเอกภาพ สะดวกต่อการ
ผลักดันนโยบายภาครัฐ

อาจเป็นภาระทางงบประมาณของภาครัฐ 
ถ้าต้องบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในพ้ืนที่
ต่างๆ

❑ ให้มีการแข่งขันในกิจการบริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม 

เปิดโอกาสให้มีระบบตั๋วร่วมที่หลากหลาย
เชิงพ้ืนที่หรือเชิงการให้บริการ

1) ความยุ่งยากและซับซ้อนในการผลักดัน
นโยบายให้เอกชนปฏิบัติตาม

2) มีโอกาสที่ประชาชนจะต้องถือบัตร
หลายใบ

2. รูปแบบ ❑ รูปแบบของ
บริษัทเอกชน

ก) ให้บริษัทเอกชนที่สนใจเข้ามา
ขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 
(ไม่จ ากัดราย)

เปิดโอกาสให้มีระบบตั๋วร่วมที่หลากหลาย
เชิงพ้ืนที่หรือเชิงการให้บริการ

มีโอกาสที่ประชาชนจะต้องถือบัตร
โดยสารหลายใบ

ข) จัดตั้งบริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมตามแนวทางของ 
“บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ”

1) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
และคล่องตัว

2) ผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมดมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 

ขาดการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริการ

❑ รูปแบบของ
รัฐวิสาหกิจ

ก) ให้รัฐวิสาหกิจที่มีอยู่แล้ว
ด าเนินการ ได้แก่ รฟม.

การก าหนดนโยบาย และการด าเนินงาน
มีความชัดเจน สะดวกต่อการผลักดัน
นโยบายภาครัฐ หรือบังคับใช้กฎหมาย

มีข้อจ ากัดจากการเป็นหน่วยงานรัฐ 
และบทบาทภารกิจไม่ครอบคลุมทุก
รูปแบบการเดินทาง

ข) จัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนใหม่ ใช้ระยะเวลา และทรัพยากรมากกว่า 
และมีข้อจ ากัดจากการเป็นหน่วยงานรัฐ

❑ รูปแบบ
หน่วยงาน
ของรัฐ

ก) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีข้อจ ากัดจากการเป็นหน่วยงานรัฐ 
จากการบริหารจัดการที่ไม่คล่องตัวข) ส านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร (สนข.)

ประเด็นพิจารณาที่ 2 : นโยบายการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 

ที่มา: วิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 18



ข้อเสนอ

• ด าเนินนโยบายโดยให้มีบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมหลายแห่ง เนื่องจากหาก
พิจารณาลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย ในอนาคตหากระบบขนส่งสาธารณะของ
ประเทศไทยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีการพัฒนามากขึ้น (เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
เชียงใหม่ หรือจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น) ควรก าหนดให้มีบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
มากกว่าหนึ่งแห่ง

• เมื่อภาครัฐด าเนินนโยบายให้มีการแข่งขันในกิจการบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
แล้ว จึงไม่จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินกิจการในลักษณะนี้เอง เว้นแต่ไม่มี
บริษัทเอกชนเข้ามาแข่งขัน ภาครัฐจึงอาจด าเนินการเอง (เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หมายเหตุ: สอดคล้องกับร่างฯ ฉบับเข้า ครม.

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (ต่อ) : นโยบายการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
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• การเพิกถอนอนุญาตจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใชบ้ริการ 
หากมีบริษัทบริหารจัดการ หรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียว

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา

โครงสร้างก ากับดูแลเดมิ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม พ.ศ. …. (ฉบับเข้า ครม.) โครงสร้างก ากับดูแลใหมท่ี่เป็นไปได้

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

บริษัทบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม

ผู้ให้บริการออกและ
จ าหน่ายตั๋วร่วม

ให้อนุญาต

ให้อนุญาต

บริษัทบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 
มีอ านาจเพิกถอนการอนุญาต
ดังกล่าวด้วย ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนนั้นไม่ปฏิบัติ
ตามหน้ าที่ ที่ ก าหนดไว้ ตาม
พระร าชบั ญญั ติ นี้ ห รื อตาม
ข้อตกลงในการอนุญาต

รั ฐ ม น ต รี มี อ า น า จ ใ น ก า ร
เ พิ ก ถ อ น ใ บ อ นุ ญ า ต ก ร ณี
ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม
เ งื่ อ น ไข ใน ใบอนุญาต  เช่ น 
ไม่จัดส่งข้อมูลการเดินทาง

Enforcement คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

บริษัทบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม

ผู้ให้บริการออกและ
จ าหน่ายตั๋วร่วม

ใบอนุญาต

รับรองอุปกรณ์

Enforcement
พระราชบัญญัติ จะก าหนดหน้าที่
ของบริษัทบริหารจัดการระบบ
ต๋ัวร่วม และผู้ให้บริการออกและ
จ าหน่ายต๋ัว (เช่น หน้าที่จัดส่ง
ข้อมูลการเดินทางให้หน่วยงาน
ก ากับ) ซ่ึงหากไม่ด าเนินการ
จะมี โทษตามที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติ

เลขานุการ
(สนข.)

ประเด็นพิจารณาที่ 3 : ระบบก ากับบริษัทบรหิารจัดการระบบต๋ัวร่วม 
และผู้ให้บริการออกและจ าหน่ายตั๋วร่วม
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ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.
การบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม พ.ศ. …. 

ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. …. 

ประเด็นพิจารณาที่ 4 : อ านาจการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม

21



ข้อเสนอเรื่องรูปแบบการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม

ระยะ รูปแบบ รายละเอียด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระยะที่ 1 ระบบรถไฟฟ้า • ให้รถไฟฟ้าทุกโครงการใช้ตารางค่าโดยสาร 

(Fare Table) เดียวกัน โดยจ าเป็นต้องแก้ไข
สัญญาสัมปทานเดิม ซึ่งรัฐต้องสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
และปรับสัญญาสมัปทานในอนาคตให้ใช้ตาราง
ค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกัน พร้อม
ก าหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุด

• คณะกรรมการนโยบาย
การขนส่งทางราง

• กรมการขนส่งทางราง

ระยะที่ 2 ข้ามระบบระหว่างรถไฟฟ้า 
รถโดยสาร เรือโดยสาร

• การเดินทางข้ามระบบแต่ละรูปแบบไม่
จ าเป็นต้องใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) 
เดียวกัน แต่ใช้วิธีการลดค่าเดินทางข้ามระบบ 
(Transfer Discount) แทน

• คณะกรรมการนโยบาย
ระบบตั๋วร่วม (คนต.)

• ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.)

ประเด็นพิจารณาที่ 4 (ต่อ) : อ านาจการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม
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คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

กรมการขนส่งทางราง

เลขานุการ
(สนข.)

ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์
อ่ืนใดในระบบตั๋วร่วมหรือการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื่องกับระบบ
ขนส่งหรือระบบตั๋วร่วม

ก ากับดูแลให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการฯ

• โครงสร้างเดิม ภายใต้
ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. ……  
(ฉบับเข้า ครม.)

คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

สนข.

ก าหนดโครงสร้ า งอั ตราค่ า โดยสารร่ วม 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อื่นใด
ในระบบตั๋วร่วม หรือ การบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม รวมทั้งในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือกิจการ
ต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือระบบตั๋วร่วม

ก ากับดูแลให้ เป็นไปตามข้อก าหนด ของ
คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม 

ประเด็นพิจารณาที่ 4 (ต่อ) : อ านาจการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม
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• ความจ าเป็นของกองทุน

▪ มีความจ าเป็นต้องจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม” เพื่อให้การสนับสนุนในการด าเนินงาน การพัฒนา 
และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมท้ังการอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง 
และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง

• ความไม่ซ้ าซ้อนของกองทุน

▪ จากข้อมูลของกรมบัญชีกลางพบว่ากองทุนในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
(1) กองทุนเพ่ือการกู้ยืมเงิน
(2) กองทุนเพ่ือการจ าหน่ายและการผลิต
(3) กองทุนเพ่ือการบริการ
(4) กองทุนเพ่ือการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
(5) กองทุนเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม

▪ ส าหรับกรณีกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนในการด าเนินงาน การพัฒนา 
และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมท้ังการอุดหนุนประชาชน และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม
หรือระบบขนส่ง ดังนั้น จึงมีลักษณะเป็น “กองทุนเพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริม”

▪ จากการศึกษารายชื่อและวัตถุประสงค์ของกองทุนประเภทเพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริม (ปัจจุบันมีอยู่ 59 กองทุน) 
พบว่าไม่มีกองทุนใดท่ีมีลักษณะและวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

▪ โดยพบว่ามีกองทุนท่ีเกี่ยวข้องกับด้านคมนาคมและการขนส่งเพียง 1 กองทุน ได้แก่
“กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (* เฉพาะกองทุนประเภทเพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริม)

ประเด็นพิจารณาที่ 5 : การปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทนุ
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• ยกเลิกการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยให้
คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) เป็นคณะกรรมการ
บริหารกองทุน และให้ สนข. ท าหน้าท่ีเป็นส านักงานกองทุนฯ

• การบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมก าหนด โดย สนข .
ในฐานะส านักงานกองทุน มีหน้าที่รายงานต่อ คนต.

• ท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ

• ท าหน้าที่เป็น
ส านักงานกองทุน

MODEL: กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยส านักงาน BOI เป็นส านักงาน
บริหารกองทุน

คณะกรรมการ
นโยบายระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

สนข.

ผู้บริหารจัดการ
และบ ารุงรักษาระบบ

เลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ 5 (ต่อ) : การปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทนุ
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ส่วนที่ 4

แผนการด าเนินงาน



พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ขั้นตอนที่ 1:
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนที่ 2: 
การปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ ของ สนข.
ขั้นตอนที่ 3: 
การรับฟังความคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้อง
ต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ

1) การขอความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและจัดท าข้อสรุป
การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบ
ต๋ัวร่วมและค่าโดยสารร่วม

2) การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ

3) การรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่านระบบกลาง

ขั้นตอนที่ 4:
การปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ ภายหลังการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
• การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากกฎหมาย

แผนการด าเนินงานร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ)

หมายเหตุ: หมายถึง การจัดท าข้อสรุปการจดัตั้งกองทุน
หมายถึง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 15 วัน

ที่มา: ที่ปรึกษา
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การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจัดท าร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ)
• การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
• การจัดหาเงินทุนในการส่งเสริมระบบต๋ัวร่วมและค่าโดยสารร่วม
• การจัดหาข้อมูลการเดินทาง

ผลการศึกษาโครงการ
การทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม 

พ.ศ. …. 1

การปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ และจัดเตรียมเอกสาร ร่าง พ.ร.บ.ฯ4

1. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม พ.ศ. .... 
2. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย

รัฐสภา

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (Website) 
ประชาสัมพันธ์โครงการ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ไม่ครบถ้วน หรือเห็นสมควรให้รับฟังความคิดเห็น
หรือวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเตมิ 

ครบถ้วนและเห็นสมควรน าเสนอ

กรณีที่ไม่มีการแก้ไข

เห็นสมควรส่งตรวจพิจารณา 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กระทรวงคมนาคม

เห็นสมควรน าเสนอ

กรณีที่มีการแก้ไข

การวิเคราะห์ความจ าเป็น
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

จากกฎหมาย2

การรับฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบกลาง3

การเผยแพร่ในระบบกลาง3

ขอบเขตงานตาม ToR

การให้ค าแนะน าทางวิชาการ5

ขั้นตอนการจัดท าและการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

หมายเหตุ: 1 http://www.otp.go.th/index.php/post/view?id=2915
2 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากกฎหมาย 

ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี
3 มาตรา 3 ของพระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การจดัท ารา่งกฎหมายและ

การประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562
4 มาตรา 25 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและ

การประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562
5 ในกรณีที่มีการร้องขอจาก สนข.

ที่มา: ปรับปรุงจากขั้นตอนการจดัท าร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562
(ตราขึ้นเพื่อรองรบัหลักการตามบทบัญญัติมาตรา 77 และมาตรา 258 ค.  
ด้านกฎหมาย (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย), กองพัฒนากฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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