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สรุปผลการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  

เรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” 
 

1.  บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมา 
 

กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มอบ
นโยบายให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม และโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ Central 
Clearing House (CCH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุก
ระบบขนส่ง และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่อบรรเทา
ปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน  
  
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้งาน โดยได้ดำเนินโครงการที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
 

1) โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหาร
จัดการรายได้ (พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นการศึกษาวางแผนเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับใช้กับระบบขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถใช้ร่วมกับระบบการจ่ายเงินอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนศึกษาถึง
แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้ (Clearing House) ซึ่งเป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางของ
ผู้โดยสารและจัดสรรรายได้แก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ตลอดจนผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่เข้ามา
ร่วมกับระบบตั๋วร่วม 

2) โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสำหรับการขนส่งมวลชนทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ (พ.ศ. 2553) ได้ศึกษา 
ถึงโครงสร้างค่าโดยสารร่วม (Common Fare) และรูปแบบของค่าโดยสารที่เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
ตั๋วโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3) โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋ วร่วม (Program Management Services: PMS) (พ .ศ. 2560)  
เป็นการดำเนินการศึกษาออกแบบระบบตั๋วร่วม ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบของศูนย์การบริหารจัดการ
รายได้ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุน สนข. ในการคัดเลือกผู้จัดทำ และควบคุมงานการจัดทำระบบ 
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 

4) โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) (พ.ศ. 2560) เป็นการจัดทำ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบบริหารจัดการรายได้จากค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนที่จะร่วมกับระบบตั๋วร่วม 
โดยได้พัฒนา “ระบบบัตรแมงมุม” เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

 

นอกจากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังได้ดำเนินโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(Common Ticketing Management Consultant: CTMC) (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการ CCH ของ 
สนข. เพื่อเสนอแนะแผนบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วมในระยะยาว ให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ   
 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้ยังไม่สำเร็จผล อีกทั้ง 
หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการเจรจาเชิงธุรกิจในการกำหนดและประกาศใช้
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมทั้งหมด ดังนั้น  
ในปัจจุบัน “ระบบบัตรแมงมุม” จึงสามารถใช้ได้กับระบบขนส่งมวลชนสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินเท่านั้น โดยทำหน้าที่
เสมือนเป็นบัตรแทนเงินสด  
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สนข. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กำกับดูแลการบริหารจัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1.2 วัตถุประสงค์การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
 

(1) เพื่อนำเสนอผลจากการศึกษาแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 

(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
(3) เพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ประกอบการศึกษา 

 

1.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 

(1) ผู้เข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง 
การจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
ร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

(2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำรายงาน
การศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

2. แนวทางการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
 

2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง  
 

2.2 วิธีการดำเนินการ 
 
การดำเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 

(1) การนำเสนอภาพรวมผลจากการศึกษาและประเด็นสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำ 
ร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

(2) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.  สรุปผลการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
 

3.1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
 

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย  (Focus Group) ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทย” ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน
เปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย และนางสาวกรุณา เนียมเอ่ียม ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus 
Group) ครั้งที่ 4 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ ภาคเอกชน องค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น 110 คน [รายชื่อแสดงดัง
ภาคผนวก ข (สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4)]  
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3.2 สรุปประเด็นสำคัญท่ีได้จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
 

ประเด็นสำคัญที่ได้จากประชุมกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงการนำเสนอภาพรวมจากผลการศึกษา  
“แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม”  และ (2) ช่วงการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

1) ช่วงการนำเสนอภาพรวมผลจากการศึกษา “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม” โดย  ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

 

กระทรวงคมนาคมได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ) และนำเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอน ซึ่งระหว่างการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม และระบบการชำระเงิน 
ประกอบกับจำนวนผู้ประกอบการขนส่งมวลชนทางรางกำลังเพิ่มขึ้นอีกหลายราย จึงมีการจัดทำร่างระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ขึ้นมาก่อน เพื่อให้มีกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมได้โดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบ  
ตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 และประกาศใช้แล้ว  
 

แต่เนื่องด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 มีสถานะเป็นกฎหมายลำดับรอง  
จึงใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถบังคับให้เอกชน
ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงจำเป็นต้องใช้กลไกของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 
 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการและการกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ 
ประกอบด้วย (1) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์) (2) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง) และ (3) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบการดำเนินโครงการระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ 
รายละเอียด สิงคโปร ์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้ (กรุงโซล) 

ช่ือบัตร 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 

ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ 
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 

http://www.octopuscards.com/
http://www.ezlink.com.sg/
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กรณีสิงคโปร์ ผู้ประกอบกิจการการให้บริการชำระค่าตั๋วการเดินทางในสิงคโปร์ทุกราย ต้องได้รับใบอนุญาตจาก Public 
Transport Council โดยในปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการให้บริการชำระค่าตั๋วการเดินทาง ทั้งสิ้น  
3 แห่ง ได้แก ่
 

(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) 
 
โดยมี Public Transport Council ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล และมีอำนาจในการออกใบอนุญาต  โดยที่กฎหมายของ
สิงคโปร์ไม่ได้กำหนดลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตไว้ จึงสามารถดำเนินการได้ทั้งรูปแบบบริษัทเอกชน และบริษัทที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ  

 

กรณีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงใช้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) สำหรับโครงการ
ระบบตั๋วร่วม โดยใช้ PPP รูปแบบ Build – Own – Operate (BOO) กล่าวคือ การให้เอกชนก่อสร้าง เป็นเจ้าของ และ
บริหารจัดการ ซึ่งเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามคุณสมบัติและมาตรฐานที่กำหนด  
โดยรัฐ และเอกชนเป็นเจ้าของ และมีสิทธิในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยไม่ต้องโอนทรัพย์สินให้แก่รัฐ 
เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งนี้ รัฐยังเป็นผู้กำกับดูแลด้านมาตรฐานในการ
ให้บริการสาธารณะของเอกชน 
 
กรณีเกาหลีใต้ (กรุงโซล) โครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมของเกาหลีใต้นั้นมี Ministry of Land, Infrastructure 
and Transport (MOLIT) (หน่วยงานระดับกระทรวง) เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย มีหน้าที่จัดทำแผนแม่บทการเชื่อมต่อ
บัตรโดยสารอัจฉริยะร่วมกัน รวมถึงมีหน้าที่ในการให้การรับรองอุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการระบบตั๋วร่วมใช้งาน ในขณะที่งานกำกับ
ดูแลเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งในกรณีของกรุงโซล ได้แก่ Seoul Metropolitan Government เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการระบบตั๋วร่วมในกรุงโซล โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) 
เช่นกัน โดยบริษัทที่ได้รับสัมปทานได้แก่ บริษัท T-money Co., Ltd. เป็นผู้ดำเนินการระบบตั๋วร่วม และเป็นผู้บริหารจัดการ
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) 
 
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) มีประเด็นที่ต้องได้รับการ
พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (1) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (2) นโยบายการจัดตั้งบริษัทบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม (3) ระบบกำกับดูแลบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม  
(4) อำนาจการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม และ (5) การปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทุน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
 
1.1) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบ
ตั๋วร่วมเป็นหน่วยงานระดับนโยบาย และให้มีหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนั้น ได้พิจารณารูปแบบการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นไปได้ 
สำหรับการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล และวิเคราะห์ข้อเด่น/ข้อด้อย ที่เห็นควรเสนอให้ สนข. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลระบบ
ตั๋วร่วมของประเทศไทย โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับกำกับดูแลแทนกรมการขนส่งทางราง และรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ธุรการของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนโยบาย ดงัรูปที่ 1 
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ระดับนโยบาย

ระดับก ากับดูแล

ระดับป ิบัติการ

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม  คนต  

สนข.

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม  CTC)

เลขานุการ

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม  คนต  

กรมการขนส่งทางราง

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม  CTC)

เลขานุการ
(สนข.)

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

• โครงสร้างก ากับดูแลใหม่ที่เสนอ

 
                                  ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ 1 ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 

1.2) นโยบายการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
“บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” คือ บริษัทที่ประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ซึ่งหากพิจารณาลักษณะ
ภูมิประเทศของประเทศไทย เปรียบเทียบกับกรณีของเกาหลีใต้ ในอนาคตหากระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยในพื้นที่
ภูมิภาคมีการพัฒนามากข้ึน (เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น) ควรกำหนดให้มีบริษัทบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วมมากกว่าหนึ่งแห่ง  
 
1.3) ระบบกำกับดูแลบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม 
 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) วางหลักให้บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
มีอำนาจหน้าที่ ในการกำกับดูแลผู้ออกและจำหน่ายตั๋วร่วมรายอ่ืนในการดำเนินงานและปรับปรุงอุปกรณ์ทั้งหมด 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม  รวมถึงอำนาจอนุญาตให้
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ร่วมออก จำหน่าย หรือเติมเงินตั๋วร่วมของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้นเป็นผู้ ให้บริการนอกภาคขนส่ง รวมทั้งมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวด้วย   
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของสิงคโปร์ การอนุญาตให้ประกอบกิจการผู้ให้บริการออกบัตร  
ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล มิใช่หน้าที่ของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
 
ทั้งนี้ การประกอบกิจการของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เสนอให้ใช้ระบบใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม ต้องดำเนินการขอ
อนุญาตหรือขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติระบบก ารชำระเงิน  
พ.ศ. 2560 ก่อน สำหรับกรณีของผู้ให้บริการออกบัตรและจำหน่ายตั๋วร่วม รัฐสามารถกำกับดูแลมาตรฐานทางเทคโนโลยีได้
ผ่านการกำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการออกบัตรและจำหน่าย 
ตั๋วร่วมขอรับรองอุปกรณ์จากบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อให้มาตรฐานของระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน (รูปที่ 2) 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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โครงสร้างก ากับดูแลเดิม ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม พ ศ  …    บับเข้าครม  โครงสร้างก ากับดูแลใหม่ท่ีเป็นไปได้

รั มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

บริษัทบริหารจัดการระบบ
ต๋ัวร่วม

ผู้ให้บริการออกและ
จ าหน่ายต๋ัวร่วม

ให้อนุญาต

ให้อนุญาต

บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
มีอ านาจเพิกถอนการอนุญาต
ดังกล่าวด้วย ในกร ีท่ีหน่วยงาน
ของรั หรือเอกชนน้ันไม่ป ิบัติ
ตามหน้า ท่ี ท่ีก าหนด ไ ว้ต าม
พระราช บัญ ญั ติ น้ี ห รือต า ม
ข้อตกลงในการอนุญาต

รั  ม น ต รี มี อ าน า จ ใ น ก า ร
เ พิ ก ถ 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  

บริษัทบริหารจัดการระบบ
ต๋ัวร่วม

ผู้ให้บริการออกและ
จ าหน่ายต๋ัวร่วม

ใบอนุญาต

รับรองอุปกร ์

Enforcement
พระราชบัญญัติ จะก าหนดหน้าท่ี
ของบริษัทบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม และผู้ให้บริการออกและ
จ าหน่ายตั๋ว  เช่น หน้าท่ีจัดส่ง
ข้อมูลการเดินทางให้หน่วยงาน
ก ากับ   ซ่ึง หากไ ม่ด าเ นินการ
จะมีโ ทษ ตาม ท่ีก าหนด ไว้ ใน
พระราชบัญญัติ

เลขานุการ
(สนข.)

 
           ที่มา:  รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 

รูปที่ 2 ข้อเสนอการปรับปรุงระบบกำกับดูแลบริษัทบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม  
และผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม 

 

1.4) อำนาจการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
 

เป้าหมายสำคัญอีกประการของการจัดทำระบบตั๋วร่วม นอกจากการทำให้บัตรโดยสารใช้งานร่วมกันได้ คือ การจัดทำ
นโยบายค่าโดยสารร่วม ซึ่งอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  
(ฉบับเข้า ครม.) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดโครงสร้าง
อัตราค่าโดยสารร่วม ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อ่ืนใดในระบบตั๋วร่วม  ทั้งนี้ อำนาจของ คนต. ในการกำหนด
อัตราค่าโดยสารสูงสุดนั้น กำหนดเฉพาะในส่วนของอัตราค่าโดยสารสำหรับกรณีผู้ โดยสารที่เดินทางต่างรูปแบบกันและ 
ใช้ระบบตั๋วร่วมเท่านั้น แต่มิได้ล่วงไปถึงอำนาจในการกำหนดอัตราค่าโดยสารของคณะกรรมการตามกฎหมายแต่ละรูปแบบ  
การขนส่ง  ดังนั้น อัตราค่าโดยสารร่วมนั้นจะใช้เฉพาะกรณีผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมเท่านั้น 
 
ทั้งนี้เสนอให้ สนข. ทำหน้าที่สนับสนุนแก่คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) ในการกำหนดโครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วม แทนกรมการขนส่งทางรางตามที่กำหนดตามภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ (ฉบับเข้า ครม.) และให้ สนข.  
มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ คนต. สรุปได้ดังรูปที่ 3 
 
 

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม 

 คนต  

สนข.

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

ก า กั บดูแล ให้ เป็ นไปตามข้อก า หนดของ
ค ะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม 

 
                                ที่มา:  รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา  

รูปที่ 3 ข้อเสนอเรื่องรูปแบบการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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1.5) การปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทุน 
 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) ได้กำหนดให้กองทุนบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน การพัฒนา และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ  
ตั๋วร่วม รวมทั้งการอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่งมวลชนน และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม
หรือระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเมื่อพิจารณาตามประเภททุนหมุนเวียนในประเทศไทย กองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจัดเป็น
ทุนหมุนเวียนเพื่อการสนับสนุนส่งเสริม โดยมีข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารกองทุน ดังนี้ (รูปที่ 4)  
 

(1) ให้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม” โดยเปลี่ยนชื่อให้มีความชัดเจนถึงวัตถุประสงค์
ของกองทุนมากยิ่งขึ้น 

(2) ยกเลิกการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยให้คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมทำหน้าที่เป็น  
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

(3) การบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมกำหนด 
(4) ให้ สนข. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานกองทุน 

 

• ท าหน้าท่ีเป็น
ค ะกรรมการกองทุน 

• ท าหน้าท่ีเป็น
ส านักงานกองทุน

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม 

 คนต  

สนข.

ผู้บริหารจัดการ
และบ ารุงรักษาระบบ

เลขานุการ

 
                       ที่มา:  ที่ปรกึษา  

รูปที่ 4 ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างของการบริหาร 
กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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2) ช่วงการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุ วุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ  
“แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” 
ในประเด็นพิจารณา ดงันี้:  
 

• การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
• แนวทางการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
• แนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการออกบัตรและจำหน่ายตั๋วร่วม 
• อำนาจการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
• การปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทุน 

โดย:  
➢ นางภาวิณา อัศวมณีกุล 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
➢ นายสมประสงค์ สัตยมลัล ี

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบตัรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
➢ นายธนพล จรัลวณิชวงศ์ 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกำกับกิจการขนส่งทางราง กรมการขนส่งทางราง 
➢ นายสทิธิพร สมคิดสรรพ ์

ผู้อำนวยการสำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
➢ นายวราห์ ธีระปุญโญ 

รองผู้อำนวยการฝา่ยโครงสรา้งพื้นฐาน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐาน  
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

➢ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 
 

ดำเนินรายการ โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญดา้นโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนสง่มวลชน 
 
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
 

ขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน จากนั้นจึงเปน็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัที่ประชุม ใน 5 ประเดน็ได้แก ่
 

1) ความเห็นต่อการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 
2) ความเห็นต่อแนวทางการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
3) ความเห็นต่อแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการออกบัตรและจำหน่ายตั๋วร่วม 
4) ความเห็นต่ออำนาจการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
5) ความเห็นต่อการปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทนุบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม 

 
เร่ิมจากประเด็นที่ 1 เร่ืองความเห็นต่อการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วมฉบับเดิมที่ได้ยื่นเสนอคณะรัฐมนตรีนั้นมีความตั้งใจนำมาใช้กับระบบรถไฟฟ้าเป็นหลัก แต่ตอนนั้นยังอยู่
ในขณะดำเนินการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง จึงได้ระบุให้กรมการขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ดังนั้น จึงขอ
สอบถามความเห็นกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันได้เสนอให้หน่วยงานกำกับดูแลเป็นสำนักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร (สนข.) แทนที่กรมการขนส่งทางราง 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยในเชิงหลักการ เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงความครอบคลุมของการนำระบบตั๋วร่วมไปใช้กับระบบขนส่งสาธารณะ
ประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจากระบบขนส่งทางราง การมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ สนข. อาจทำให้เกิดการบูรณาการขึ้นได้
ดีกว่า นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการได้มาซึ่งข้อมูลการเดินทาง ที่สามารถนำสู่การออกแบบนโยบายในการลงทุนและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานหรือบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อีกด้วย 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

กรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญเห็นว่าไม่ได้รับผลกระทบและไม่ขัดข้องกับการปรับเปลี่ยน
บทบาทแต่อย่างใด แต่หากเป็นไปได้ขอเสนอและสนับสนุนให้เป็นบทบาทในลักษณะเดียวกับ Public Transport Council 
ตามรูปแบบของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์) 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

สำหรับฐานะผู้กำกับดูแลผูใ้ห้บริการ และในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชน ในส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการนโยบาย
ระบบตั๋วร่วม (คนต.) เห็นด้วยกับการให้คณะกรรมการฯ มีบทบาทเป็นผู้กำกับดูแลและให้ สนข. ทำหน้าที่เลขานุการ 
เนื่องจาก สนข. มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาระบบขนส่งภาพรวมมากกว่ากรมการขนส่งทางรางที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระบบขนส่งทางราง จึงเห็นด้วยเช่นกันกับการให้ สนข. กำกับดูแลระบบตั๋วร่วม 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยว่ากรมการขนส่งทางรางอำนาจหน้าที่อาจไม่ครอบคลุมสำหรับระบบตั๋วร่วมที่ต้องรวมถึงระบบขนส่งประเภทอ่ืนๆ 
แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าควรเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเฉพาะ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับตั๋วร่วม ทั้งนี้ หากเป็น 
สนข. เห็นว่า สนข.อาจต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาบทบาททั้งด้านทรัพยากรบุคคลและอำนาจหน้าที่ให้พร้อมต่อการกำกับ
ดูแลผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชน นอกจากนี้ เสนอว่าใน คนต. ควรต้องมีสัดส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมในทุก
ภาคส่วน เช่น ผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชน ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยเพื่อความโปร่งใส 
 
ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยกับการให้ สนข. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อครอบคลุมระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท 
 

ที่ปรึกษา (ชี้แจงและสอบถามว่า): 
 

คนต. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ระเบียบสำนักนายกฯ) กับ คนต. ตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันมี สนข. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการเช่นเดียวกัน จึงเสมือนว่าข้อเสนอของที่ปรึกษามีลักษณะ
โครงสร้างที่เหมือนกัน มีความสอดคล้องกัน และทำให้ไม่มีข้อขัดแย้ง 
 
นอกจากนี้ในประเด็นข้อเสนอเร่ืององค์ประกอบของ คนต. หากให้ผู้ให้บริการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับ
ดูแลด้วย อาจก่อให้เกิดปัญหาและเป็นกรณีการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทั้งนี้ อาจหาช่องทางอ่ืนที่ให้ 
ผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความเห็นต่อไป  
 

สำหรับประเด็นที่ 2 เร่ืองแนวทางการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มีประเด็นคำถามที่ขอความเห็น ดังนี้ 
 

1) นโยบายการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (บริษัท) ว่าควรมีบริษัทเพียงแห่งเดียวหรือมากกว่า 
หนึ่งแห่ง เนื่องจากส่งผลต่อโครงสร้างของกฎหมาย 

2) บริษัทควรอยู่ในรูปแบบใด เช่น บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นว่าควรจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทเอกชนเพื่อความคล่องตัว และประเด็นจำนวนบริษัทเห็นว่าควรมีการเปรียบเทียบ
ข้อเด่น/ข้อด้อย และอาจขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องดำเนินการ ซึ่งการมีบริษัทหลายรายอาจส่งผลต่อการแข่ งขันทางการค้า  
แต่การมบีริษัทเพียงแห่งเดียวเห็นว่าอาจเพียงพอแล้วต่อการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับกรณีบริษัทดูแลรายการของเครื่องรับ
จ่ายเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) ซึ่งมีแห่งเดียว 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

ด้วยเหตุผลด้านการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาของเมืองที่อาจส่งผลให้ระบบตั๋วร่วมกระจายไปตามภูมิภาค จึงเห็นว่า
ควรมีการระบุกรอบไว้สำหรับการจัดตั้งบริษัทหลายแห่ง นอกจากนี้ หากมีการกำหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปของบริษัท
หลายแห่งให้เป็นไปในทางเดียวกันนั้น เห็นว่าประเด็นความแตกต่างของรายได้ประชาชน ในแต่ละภูมิภาคเป็นสิ่งที่ควรให้
ความสำคัญ การกำหนดอัตราค่าโดยสารจึงควรเป็นไปในส่วนของการให้หลักการหรือรายละเอียดที่เป็นไปในทางเดียวกัน 
โดยที่อัตราค่าโดยสารอาจไม่จำเป็นต้องเท่ากัน 
 

ความเห็นที่ 1: 
 

เห็นว่าประเด็นการจัดตั้งบริษัทควรมีความยืดหยุ่น การจำกัดกรอบการจัดตั้งบริษัทไว้เพียงแห่งเดียวอาจเข้าลักษณะ 
การบัญญัติกฎหมายเพื่อเอ้ือต่อผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดได้และทำให้ไม่มีการขับเคลื่อนด้วยกลไกของการตลาด 
ยกตัวอย่าง กรณี Oyster Card ที่ไม่ได้ถูกใช้ในเมืองอ่ืน แต่หากเมืองอ่ืนมีความพร้อมก็สามารถปรับใช้ระบบ Oyster Card ได้ 
การกำหนดกรอบให้มีความยืดหยุ่นจึงอาจส่งผลดีกว่า 
 

ที่ปรึกษา (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยว่าการกำหนดระบบบริหารจัดการตั๋วร่วมให้เป็นบริษัทเดียว อาจไม่ยืดหยุ่นสำหรับระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย 
เช่น ในเขตเมือง หรือระหว่างเมือง ซึ่งคงต้องมีแนวทางว่าการดำเนินการหากมีรูปแบบการจัดทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบต่างๆ ในมาตรฐานเดียวกัน ก็สามารถให้เกิดบริษัทหลายแห่งได้ 
 

ความเห็นที่ 2: 
 

หากมองในภาพรวมของทั้งประเทศเห็นว่าการมีบริษัทมากกว่าหนึ่งแห่งอาจมีความเหมาะสม แต่สำหรับในแต่ละเมือง  
การเปิดให้มีการแข่งขันอาจเป็นเร่ืองดี แตก็่อาจส่งผลต่อการร่วมระบบกันในทางปฏิบัติ  
 

ทั้งนี้ขอสอบถามว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีกลไกใดหรือไม่ที่สามารถทำให้เกิดการแข่งขันที่มาพร้อมกับความร่วมมือได้ 
โดยสามารถใช้บัตรเดียวกันและโครงสร้างอัตราค่าโดยสารเดียวกันได้ระหว่างบริษัทที่แข่งขันกัน 
 
ที่ปรึกษา (ชี้แจงว่า): 
 

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น คือ (1) เทคโนโลยี และ (2) อัตราค่าโดยสารร่วม ซึ่งในประเด็นเทคโนโลยีตามกฎหมายฉบับนี้ 
จะพยายามกำหนดเทคโนโลยีของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบมาตรฐานกลางที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ แต่ใน
ประเด็นอัตราค่าโดยสารร่วม หากไม่สามารถร่วมกันได้ก็อาจต้องมีกลไกสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น กองทุนที่เข้ามาอุดหนุน เป็นต้น 
 

ความเห็นที่ 3: 
 

เห็นด้วยกับการให้มีบริษัทมากกว่าหนึ่งราย แต่เห็นว่าหลักการสำคัญคือ คนต. ต้องกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
และมาตรฐานของผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตก่อน เป็นต้น ทั้งเห็นว่าการกำหนดให้มีบริษัทมากกว่า 
หนึ่งรายจะส่งผลต่อการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการ นอกจากนี้ ทางบริษัทสนับสนุน
ให้มีระบบและมาตรฐานกลางที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยเช่นกัน 
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ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยว่าในระดับกฎหมายควรกำหนดให้มีบริษัทมากกว่าหนึ่งแห่งได้ แต่ต้องคำนึงถึงขอบเขตของธุรกิจว่าจะมีความคุ้มค่า
(Economy of Scale) หรือไม่ ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของ คนต. ในการกำหนดกรอบการดำเนินงานว่าจะต้องไม่เป็นภาระต่อทั้ง
ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และหน่วยงานภาครัฐ 
 

นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญอีกประการคือข้อมูลการเดินทาง ซึ่งมีความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมากในการจัดทำ
นโยบายหรือแผนการต่างๆ จึงอาจต้องออกแบบกลไกการกำกับให้มีข้อมูลที่เป็นกลางมีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และขอให้ 
ที่ปรึกษาพิจารณารูปแบบองค์การมหาชนเป็นอีกตัวเลือกในการเปรียบเทียบ เนื่องจากเห็นว่าการจัดการระบบตั๋วร่วมนั้น
ต้องการหน่วยงานที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยในประเด็นความหลากหลายของบริษัทในเชิงพื้นที่  
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยกับการให้บริษัทอยู่ ในรูปแบบของเอกชน เนื่องจากมีความคล่องตัวมากกว่า ทั้ งจากประสบการณ์ของ
กรุงเทพมหานครในธุรกิจการขนส่งและการให้บริการ เอกชนมีขีดความสามารถที่สูงกว่าภาครัฐ และหากมีการแข่งขันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและการให้บริการมากยิ่งขึ้น ส่วนกรณีที่จะให้มีบริษัทหลายแห่งนั้น ภาครัฐต้องมีกฎหมาย
ควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบที่อาจตามมาด้วย 
 

ที่ปรึกษา (สอบถามว่า): 
 

ขอสอบถามผู้จัดการโครงการ เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลของระบบบริหารจัดการตั๋วร่วม ว่ามีความคิดเห็นเป็น
อย่างไร 
 

ผู้จัดการโครงการ (ชี้แจงว่า): 
 

การจัดการฐานข้อมูล (Database) มีทั้งข้อมูลการเดินทางและข้อมูลการเงิน ซึ่งการออกแบบฐานข้อมูลต้องมีข้อมูลจุดเร่ิมต้น
ถึงจุดปลายทางของการเดินทาง (O-D) โดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ โดยข้อมูล 
การเดินทางจะเร่ิมตั้งแต่เมื่อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แตะที่ประตูทางเข้าสถานี ข้อมูลการเดินทางจะถูกส่งไปที่ Database 
ทั้งหมด ส่วนข้อมูลทางการเงินจะมุ่งไปสู่ระบบของ CCH และ FCCH 
 

สำหรับข้อมูลการเดินทาง คือจุดเร่ิมต้นและจุดปลายทางของการเดินทาง และอัตราการจ่ายค่าโดยสาร จากนั้นจึงนำข้อมูลไป
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้งานต่อไป โดยรัฐจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น รัฐจึงควรเป็นผู้ลงทุนเพื่อจัดทำ Big Data (รวบรวม
ข้อมูลจำนวนมาก) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆ อาทิ การจัดทำแผนการเดินทาง  
การปรับเปลี่ยนระบบเชื่อมต่อ (Feeder) การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented 
Development: TOD) รวมถึงการทำความเข้าใจในประเด็น Satellite Town ด้วย เป็นต้น 
 

ที่ปรึกษา (ชี้แจงและสอบถามว่า): 
 

ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมถึงการเข้ามาของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้อง
คำนึงถึงสำหรับกฎหมาย โดยต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลภายใต้กฎหมายนั้น เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่อง
ฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต รวมถึงการระบุให้ชัดเจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้ รับข้อมูลนั้นไป
ประยุกต์ใช้ด้วย เช่น สนข. เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องรับข้อมูลนั้นสามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของตนเองได้ 
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ต่อไปขอสอบถามในประเด็นที่ 3 เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการออกบัตรและจำหน่ายตั๋วร่วม โดยเฉพาะในเรื่อง
โครงสร้างการให้ใบอนุญาต ตามร่างพระราชบัญญัติ (ฉบับเข้ ครม.) ได้กำหนดให้มีการให้ใบอนุญาตโดยอำนาจของรัฐมนตรี 
และเป็นการให้ใบอนุญาตกับบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพียงแห่งเดียว และบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมีหน้าที่
อนุญาตต่อให้กับบริษัทที่ออกบัตรและให้บริการจำหน่ายตั๋วร่วม ซึ่งเห็นว่าควรมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยเสนอให้
ปรับเปลี่ยนและขอความเห็นในประเด็น ดังนี้ 
 

1) ให้มีการใช้ระบบคณะกรรมการเป็นผู้ให้การอนุญาตบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
2) ผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วมต้องมาของการรับรองระบบและอุปกรณ์กับบริษัทที่ได้รับอนุญาต 

 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยกับโครงสร้างการกำกับดูแลใหม่ โดยเห็นว่าการพิจารณาให้ใบอนุญาตผ่านกลไกคณะกรรมการอาจมีความรอบคอบ
เพิ่มขึ้น รวมถึงคณะกรรมการ ควรต้องเป็นผู้กำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ และบริษัทจะได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ 
เห็นชอบ นอกจากนี้ ในประเด็นเทคโนโลยีของตั๋วร่วมที่มีความเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจต้องพิจารณาถึงความยืดหยุ่น
ให้มากยิ่งขึ้นว่าโครงสร้างปัจจุบันจะสามารถรองรับได้หรือไม่ และด้วยระบบตั๋วร่วมมีความเก่ียวข้องกับประเด็นทางการเงิน 
จึงเป็นอีกประเด็นที่เห็นว่าควรต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงและสอบถามว่า): 
 

สำหรับประเด็นระบบใบอนุญาตนั้นจำเป็นต้องเตรียมเหตุผลและความจำเป็นในการใช้ระบบใบอนุญาต การร่างกฎหมายใหม่
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ขอให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ระบบใบอนุญาต ซึ่งเห็นว่าระบบใบอนุญาตนั้นยังคงมี  
ความจำเป็นกับกรมการขนส่งทางราง แต่สำหรับระบบตั๋วร่วมนั้นเห็นว่าไม่ได้มีความจำเป็นมากนัก  
 

นอกจากนี้ ขอสอบถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้ระบบใบอนุญาตกับระบบตั๋วร่วม อาทิ ตั๋วเดิมจะได้รับผลกระทบ
อย่างไร เป็นต้น 
 

ที่ปรึกษา (ชี้แจงว่า): 
 

ขอบเขตของระบบตั๋วร่วมเป็นระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้ร่วมกันในหลายระบบ ซึ่งตั๋วที่ใช้เฉพาะระบบใดระบบหนึ่ง (เช่น 
ตั๋วเที่ยวของระบบรถไฟฟ้า BTS ตั๋วรายวันของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นต้น) กฎหมายฉบับนี้จะไม่เข้าไปกำกับดูแล ดังนั้น 
กฎหมายจะมีการกำกับว่าทุกระบบที่ใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ควรต้องมีการยอมรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ระบบตั๋วร่วม เมื่อเห็นถึง
ขอบเขตเช่นนี้แล้ว ผู้ประกอบการแต่ละรายยังคงมีอิสระในการพัฒนาและออกแบบค่าโดยสารที่ไม่ได้อยู่ในระบบตั๋วร่วมได้ 
 

ความเห็นที่ 4: 
 

เห็นด้วยกับหลักการที่ให้ คนต. เป็นผู้กำกับการออกใบอนุญาต แต่เสนอให้ภายใต้กระบวนการออกใบอนุญาตต้องลดขั้นตอน 
ที่ใช้ดุลยพินิจลงให้ได้มากที่สุด (เช่น การออกใบอนุญาตในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ใช้ระบบออกใบอนุญาตอัตโนมัติ)  
ซึ่งจะช่วยให้ระบบใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ความเห็นที่ 5: 
 

เห็นด้วยกับข้อเสนอของที่ปรึกษาและความเห็นก่อนหน้านี้ นอกจากนั้น ขอเสนอว่าควรต้องมีธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามา 
มีส่วนร่วมพิจารณาการให้ใบอนุญาตด้วย ส่วนประเด็นการรับรองอุปกรณ์ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว 
จึงขอเสนอให้ที่ปรึกษาพิจารณาจัดทำในลักษณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำ Regulatory Sandbox เพื่อให้ 
ผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมระบบตั๋วร่วมได้ทดลองและกระทำการให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบตั๋วร่วม  และเห็นด้วยกับ
ความเห็นให้ คนต. เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
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ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยกับความเห็นก่อนหน้าว่า ควรใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการเงินของธนาคารของประเทศไทย เช่น การมี
ใบอนุญาตผู้ให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอยู่แล้ว จะช่วยลดขั้นตอนลงได้ ส่วนประเด็นการจัดส่งข้อมูลนั้นต้อง
พิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 
 

ที่ปรึกษา (ชี้แจงว่า): 
 

ลักษณะเฉพาะของระบบใบอนุญาตตั๋วร่วมคือ การกำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลการเดินทางที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรโดยสารร่วม 
และการใช้เงินในส่วนที่เป็นค่าโดยสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องการนำไปประยุกต์ใช้งานจึงเป็นส่วน 
ที่เพิ่มขึ้นมาจากการกำกับดูแลด้านการเงินปกติและไม่อาจปล่อยให้หน่วยงานด้านการเงินจัดการได้แต่เพียงฝ่ายเดียว 
นอกจากนี้ ประเด็นที่ตามมาคือหากปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีข้อกำหนดทางเทคนิค 
(Technical Specification) ของตนเอง และอาจส่งผลต่อการปฎิบัติร่วมกัน จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ที่ใช้งานร่วมกัน 
 

ความเห็นที่ 6: 
 

เพิ่มเติมข้อมูลในประเด็นใบอนุญาต ซึ่งเห็นว่าสำหรับบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมนั้น ต้องเป็น e-Money License 
อย่างแน่นอน หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สะดวกในการเข้าร่วมเป็นกรรมการใน คนต. ก็อาจให้มีการปรับปรงุและพัฒนา
ระบบอนุญาต e-Money License ให้มีความครอบคลุมระบบตั๋วร่วมด้วย 
 

ความเห็นที่ 7: 
 

เห็นด้วยกับประเด็นการกำกับดูแลทั้งส่วนของการขนส่งและส่วนของการเงิน  ซึ่งในส่วนของการเงินเข้าข่ายลักษณะ  
e-Money ที่จะต้องได้รับการอนุมัติและใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อมีส่วนของการขนส่งที่อยู่ภายใต้ 
การกำกับดูแลของหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด ทำให้บัตรระบบตั๋วร่วมนี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ 2 หน่วยงาน  
ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งสองนั้นควรต้องร่วมกันหารืออย่างใกล้ชิดในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
มีการบรรจุเรื่องการผลักดันให้ระบบขนส่งมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Payment) ภายในประเทศ อยู่ในแผนกลยุทธ์ระบบการชําระเงิน ฉบับที่ 5 แล้ว  
 

ที่ปรึกษา (สอบถามว่า): 
 

สอบถามต่อไปในประเด็นที่ 4 เรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม ซึ่งเดิมในการเดินทางแต่ละรูปแบบ (Mode) จะมี
หน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะ แต่สำหรับระบบตั๋วร่วมในส่วนของอัตราค่าโดยสารร่วมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

 

1) การเดินทางในระบบขนส่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น โดยมีการใช้ตารางค่าโดยสารเดียวกัน ซึ่งอาจเป็น
อัตราที่ต่ำกว่าอัตราเพดานขั้นสูงที่แต่ละระบบกำหนดไว้ โดยให้เร่ิมที่ระบบรถไฟฟ้าเป็นหลัก 

2) การเดินทางที่ใช้รูปแบบการขนส่งมากกว่า 1 รูปแบบ โดยใช้วิธีการให้ส่วนลดเมื่อเดินทางข้ามระบบ 
 

ขอสอบถามถึงการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมในลักษณะนี้ ว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความเห็นอย่างไร 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

ขอเสนอให้ที่ปรึกษาพิจารณาว่าที่ต้องผลักดันระบบตั๋วร่วมมาเป็นระยะเวลานานจนถึงปัจจุบันนั้นเพราะต้องการให้มี 
ตั๋วโดยสารใบเดียวและมีโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม เนื่องจากต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและ
โน้มนำประชาชนเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชน ซึ่งหากจำกัดเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมเพียงแค่ระบบรถไฟฟ้าเป็นหลัก อาจไม่ 
ตอบโจทย์ต่อการเดินทางของประชาชน ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้ครอบคลุมไปถึงระบบขนส่งมวลชนอ่ืนด้วย โดยเฉพาะ 
รถโดยสารประจำทางและเรือโดยสาร ซึ่งเป็นระบบขนส่งโดยสารหลักของประชาชน 
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นอกจากนี้ เห็นว่าที่ปรึกษาน่าจะมีข้อมูลอยู่ว่าเมื่อไรคือเวลาที่เหมาะสมของการเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารร่วม เพราะส่วนที่รัฐ
จะต้องเข้ามารับภาระในเร่ืองการเงินหรือค่าชดเชยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เหมาะสมประกอบกับเวลา 
ที่เหมาะสม ซึ่งหมายถึงความสามารถในการรับภาระของภาครัฐที่เหมาะสมด้วย 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ที่กำหนดว่าคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางมีอำนาจกำหนด
อัตราค่าโดยสารสูงสุด ได้มีเกณฑ์และสูตรคำนวณต่างๆ เตรียมรองรับไว้แล้วนั้น เห็นว่าถึงแม้จะมีพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางราง พ.ศ. .... ก็ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพงได้ ดังนั้น เห็นว่าควรให้
ความสำคัญว่าทำอย่างไรให้ค่าโดยสารถูกลงจะดีกว่า ทั้งนี้ขอยืนยันว่าเห็นด้วยกับการผลักดันแนวคิด Public Transport 
Council 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

การทำระบบตั๋วร่วมซึ่งเห็นว่าเป็นเร่ืองที่ดีมากนั้นต้องคำนึงว่าเกิดผลกระทบกับฝ่ายใดบ้าง และจะมีการจัดการอย่างไร เช่น  
มีการเจรจาโดยให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ หากต้องมีการอุดหนุนในส่วนต่างรายได้ค่าโดยสาร ก็ต้องมี 
การเจรจาให้รัฐไม่เป็นฝ่ายเสียประโยชน์ ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่าและสะดวก 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยกับการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม แต่ เห็นว่าการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมระหว่าง MODE อาจเกิดปัญหา
เนื่องจากต้นทุนของอัตราค่าโดยสารในแต่ละ MODE ไม่เท่ากัน และอาจมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก 
ส่วนการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมภายใต้รูปแบบการเดินทางเดียวกันก็อาจดึงดูดให้ประชาชนมาใช้งานได้ แต่ก็อาจส่งผล
กระทบกับอัตราค่าโดยสารที่ถูกกำหนดไว้โดยสัญญาสัมปทาน โดยเฉพาะระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา 
 

ความเห็นที่ 8: 
 

เห็นด้วยว่าการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมไม่ควรมีผลกระทบต่อผู้รับสัมปทานเดิม ส่วนโครงการที่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ 
ในปัจจุบันนั้นควรนำประเด็นอัตราค่าโดยสารร่วมไปร่วมพิจารณาด้วยตั้งแต่ต้น เนื่องจากอาจส่งผลต่อการเลือกรูปแบบ 
การร่วมลงทุน 
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นว่าโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมนั้นมีความยากเพราะมีทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ ซึ่งหลักการที่จะทำให้เกิดขึ้นได้
จริงคือการเดินทางต้องเสมอภาค โครงสร้างค่าโดยสารอาจต้องสัมพันธ์กับเรื่องกองทุนและการอุดหนุนภาคส่วนต่างๆ  
การที่จะทำให้ผู้โดยสารมีความอยากเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของผู้โดยสาร 
 

ความเห็นที่ 9: 
 

มีข้อสังเกตว่า ด้วยความซับซ้อนของอัตราค่าโดยสารร่วมจึงอาจต้องทบทวนว่าควรให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... หรือควรให้แยกออกมาเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะที่ว่าด้วยอัตราค่าโดยสารร่วม ซึ่งเห็นว่าหาก
รัฐบาลมีเงินอุดหนุนเพียงพอ การมีระบบอัตราค่าโดยสารร่วมนั้นก็ไม่ได้เป็นเร่ืองที่ยาก ซึ่งประเด็นสำคัญคือการหาแหล่งเงิน
อุดหนุน ในอีกประเด็นที่สัมพันธ์กันคือเรื่องระบบตั๋วร่วมที่จะนำมาใช้นั้น เห็นว่าต้องรองรับและสนับสนุนการปรับใช้อัตรา 
ค่าโดยสารร่วมไปถึงในอนาคตด้วย กล่าวคือ ควรต้องพิจารณาระบบตั๋วร่วมในระยะยาว 
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ที่ปรึกษา (สอบถามว่า): 
 
สอบถามในประเด็นที่ 5 เรื่องความเห็นต่อการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม เนื่องจากเห็นว่า 
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจำเป็นต้องมีการอุดหนุนและสนับสนุนจึงมีความจำเป็นต้องมีกองทุน เช่น กรณีต้องการมี  
ตั๋วร่วมกับระบบรถไฟฟ้าที่มีสัญญาสัมปทานเดิม กองทุนต้องเข้าไปอุดหนุนส่วนต่างที่ไม่สามารถแก้ไขสัญญาสัมปทานได้ 
รวมถึงต้นทุนในการเดินทางของผู้ประกอบการในแต่ละรูปแบบการเดินทาง ความต้องการที่จะให้มีส่วนลดในการเดินทางข้าม
ระบบ จึงอาจมีส่วนต่างที่จำเป็นต้องนำเงินกองทุนเข้าอุดหนุน เป็นต้น ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ปรึกษาขอเสนอให้มี
การปรับเปลี่ยนในประเด็นคณะกรรมการกองทุนจากการตั้งคณะกรรมการแยกเฉพาะสำหรับกองทุนเป็นการให้ คนต. ดำรง
ตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนควบคู่ไปด้วยเพื่อความกระชับของการดำเนินงาน จึงขอรับฟังความเห็นในประเด็นดังกล่าว 
รวมถึงประเด็นวัตถุประสงค์ของกองทุนและประเด็นที่มาของรายได้กองทุนด้วย 
 
ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เข้าใจถึงเหตุผลของการจัดตั้งกองทุน แต่มีข้อกังวลว่าอาจเกิดกรณีขาดดุลสะสมและต้องพึ่งงบประมาณภาครัฐเป็นหลัก  
ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งกองทุนได้ จึงขอให้พิจารณาแหล่งที่มาของรายได้กองทุนให้มาก
ยิ่งขึ้น (เช่น การแบ่งมาจากภาษีน้ำมันหรือภาษีป้ายทะเบียน เป็นต้น) และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มีการระบุถึงกรณีที่ได้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนแล้วเสร็จ ก็อาจมีการเก็บค่าใช้ถนนสำหรับถนน
ในเขตเมืองที่มีการใช้หนาแน่น (เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม เป็นต้น) เพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่รัฐได้
ลงทุนไว้  
 
นอกจากนี้ เห็นว่าการจัดตั้งกองทุนนี้ต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี
เหล่านี้อยู่เดิมแล้ว เช่น กรมการขนส่งทางบก กระทรวงพลังงาน เป็นต้น และให้ข้อสังเกตว่าการให้ คนต. ทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการกองทุนนั้น อาจต้องตรวจสอบระเบียบของกระทรวงการคลังเร่ืองกองทุนอีกครั้งหนึ่ง 
 
ผู้ทรงคุ วุฒิ (ชี้แจงว่า): 
 

เห็นด้วยว่าการมีกองทุนเป็นเรื่องที่ดี เสนอให้มีการระบุวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนให้ชัดเจนว่ามีความครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายใดบ้าง รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อ (Facilities) หรือไม่  
 
ที่ปรึกษา (ชี้แจงว่า): 
 

ในประเด็นค่าใช้จ่ายของกองทุนมุ่งเน้นทีร่ะบบตั๋วร่วมเป็นสำคัญ ไม่ครอบคลุมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจต้อง
อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับอ่ืน  
 
ความเห็นที่ 10: 
 

สำหรับประเด็น Markup Tax ที่จะนำมาเป็นรายได้ของกองทุนนั้น ที่ปรึกษาต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และ
อาจต้องพิจารณาพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ด้วย สำหรับกองทุน ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงแหล่งที่มาของ
เงินกองทุน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ เงินกู้ หรือเงินอ่ืนๆ รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายของกองทุน เพราะหากไม่สามารถระบุ
ได้อย่างครบถ้วนก็จะทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินเหล่านั้นมาใช้ได้  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนระบุให้เงินกู้เป็นแหล่งที่มาประการหนึ่ง โครงสร้างของกองทุนต้องมีความชัดเจนว่าหน่วยงาน
ใดจะเป็นผู้มีอำนาจในการกู้เงินนั้นเข้าสู่กองทุน และจะมีการนำเงินกู้นั้นไปใช้จ่ายอย่างไรบ้าง 
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ความเห็นที่ 11: 
 

สำหรับประเด็นกองทุนอาจไม่ใช่บทบาทโดยตรงของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่เห็นด้วยในหลักการและความจำเป็นของ 
การต้องมีกองทุน ซึ่งเห็นว่าการควบคุมการใช้เงินและการดูแลกองทุนเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ  
 

ผู้ทรงคุ วุฒิ (เพิ่มเติมว่า): 
 

หากเกิดกองทุนดังกล่าวขึ้นได้จริง เห็นว่าควรต้องคัดเลือกผู้บริหารจัดการกองทุนให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 
 

ความเห็นที่ 12: 
 

ขอเสริมเพิ่มเติมว่านอกจากระบบตั๋วร่วมจะมีการกระทบต่อสัญญาสัมปทานเดิมแล้ว เห็นว่ายังมีผลกระทบไปถึงสัญญา
สัมปทานในอนาคตด้วยเช่นกัน เนื่องจากเมื่อมีการลดรายได้และหากไม่มีการอุดหนุนจากกองทุนก็อาจทำให้เกิดการลงทุนใน
รูปแบบ Gross Cost ทั้งหมด และส่งผลให้รัฐต้องอุดหนุนอยู่เสมอ 
 

ที่ปรึกษา (ชี้แจง): 
 

จากความเห็นต่างๆ ที่หน่วยงานได้ให้ข้อมูลมานั้น ที่ปรึกษารับนำเอาข้อมูลไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตินี้ และนำเสนอ  
ร่างพระราชบัญญัติในรายละเอียดเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมในขั้นต่อไป  
 

กล่าวโดยสรุป จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 4 เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” 
สามารถสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหัวข้อการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 แยกตามประเด็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 4 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม 

เห็นด้วยกับการให้ สนข. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  

แนวทางการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม 

1) เห็นด้วยกับการกำหนดกรอบการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมากกว่าหนึ่งแห่ง 
2) เห็นด้วยกับการจัดตั้งบริษัทในรูปแบบบริษัทเอกชนเพ่ือความคล่องตัว การแข่งขัน และ

ประสิทธิภาพของการให้บริการ 

แนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการออกบัตร
และจำหน่ายตั๋วร่วม 

1) เห็นด้วยกับการใช้กลไกคณะกรรมการในการให้ใบอนุญาต โดยควรลดขั้นตอนที่ต้องใช้ดุลย
พินิจให้มากที่สุด และควรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตด้วย 

2) เห็นว่า คนต. ควรเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานเทคโนโลยี และไม่มอบเป็นหน้าที่ของ
บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

3) การรับรองอุปกรณ์ควรให้มีความยืดหยุ่นและคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี 

อำนาจการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 1) เห็นด้วยว่าควรต้องมีการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม แต่ต้องมีแผนการจัดการผู้ได้ รับ
ผลกระทบจำนวนมากอย่างรอบด้าน ทั้งเร่ืองการอุดหนุนส่วนต่างรายได้ค่าโดยสาร และ
แผนการจัดการสัญญาสัมปทานเดิมและสัญญาสัมปทานในอนาคต 

2) การกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมควรให้ครอบคลุมระบบมวลชนอื่นนอกเหนือจากระบบขนส่ง
ทางรางด้วย  

การปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทุน 1) เห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสาร  
2) ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงแหล่งที่มาของเงินกองทุน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ เงินกู้ หรือเงินอื่นๆ 

รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายของกองทุน 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4      - 17 -       AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

3.3 สรุปการประเมินผลการจัดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
 
ผลการประเมินจากแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ร้อยละของผลการประเมินแบบสอบถามจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 4 

หัวข้อหลัก 
ระดับ (ร้อยละ) 

รวม 
0 1 2 3 4 

1. การประเมินเนื้อหาของการการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) โดยรวม 
▪ ความครบถ้วนของเนื้อหา - - 7 40 53 100 
▪ ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อ - - 8 45 47 100 

▪ ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ - - 3 40 57 100 

▪ การบรรลุวัตถุประสงค์ - - 9 38 53 100 

2. สิ่งที่คาดหวังจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) 
▪ ตรงตามท่ีคาดหวังในเนือ้หา - - 9 38 53 100 

▪ ความรู้ความเข้าใจในการประชุม - - 8 37 55 100 

3. การประเมินวิทยากร 
▪ ความรู้ความสามารถ - - 5 22 73 100 

▪ ความสามารถในการนำเสนอ - - 5 30 65 100 

▪ การเตรียมตัวของผู้นำเสนอ - - 3 30 67 100 

▪ การเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ - - 7 35 58 100 

▪ การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา - - 5 35 60 100 

▪ ความชัดเจนในการบรรยายและการตอบคำถาม - - 5 37 58 100 

▪ การใช้เวลาท่ีเหมาะสม - - 9 42 49 100 

▪ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม/ซักถาม - - 1 27 72 100 

▪ ความตรงต่อเวลา - - 9 32 59 100 

▪ การนำเสนออยู่ในระดับช้า/ปานกลาง/เร็ว - - 8 42 50 100 

▪ สามารถปรับวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้เข้าประชุม - - 3 43 54 100 

4. สถานที่จัดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) 
▪ ความเหมาะสมของห้องประชุม - - 3 18 79 100 

▪ ความสะอาดของห้องน้ำ - - - 18 82 100 

▪ การเข้าถึงและการจอดรถ - - - 22 78 100 

▪ เครื่องปรับอากาศ - - 5 18 77 100 

▪ อุปกรณ์ภายในห้องประชุม - - 5 25 70 100 

5. อุปกร ์การนำเสนอ 
▪ ความพร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ  

(ไมโครโฟน, LCD Projector ฯลฯ) 
- - 5 25 70 100 

▪ การมองเห็นและการได้ยิน - - 9 29 62 100 

▪ ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 6 27 67 100 

6. การบริการอื่นๆ    
▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีบริษัทท่ีปรึกษา - - 2 20 78 100 

▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีโรงแรม - - 2 17 81 100 

▪ การให้ข้อมูลข่าวสาร - - 5 22 73 100 

▪ การแจ้งข่าวสาร/การติดต่อ - - 3 23 74 100 

หมายเหตุ: 0 = ไม่มี    1 = นอ้ยมาก    2 = ปานกลาง    3 = มาก    4 = มากที่สุด   
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4      - 18 -       AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

โดยสิ่งทีผู่้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเปา้หมาย (Focus Group) คร้ังที่ 4 ประทับใจและเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 

1) สิ่งที่ประทับใจจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย คร้ังที่ 4 :   
 

• สถานที่จัดงาน เอกสารประกอบการประชุม 
• รูปแบบและวิธีการจัดการสัมมนา โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้แทน  แสดงความคิดเห็นในส่วน 

ที่เก่ียวข้องเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ 
• กระบวนการคัดกรองด้วย Antigen test kit (ATK) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ก่อนเข้าห้องประชุม 
• เป็นโครงการที่ดีมาก ทุกส่วนงานได้เห็นภาพรวมและแนวทางการจัดทำ ร่าง พรบ.การบริหารจัดการระบบ

ตั๋วร่วม พ.ศ. .... ทำให้สามารถทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ได้ชัดเจนมากขึ้น และได้รับความรู้  
เชิงเปรียบเทียบจากต่างประเทศ 

 
2) ข้อเสนอแนะ  
 

• ขอให้ทบทวน มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องในอดีต รวมถึงศึกษากฏหมายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน 

• ควรเพิ่มระยะเวลาในการประชุม  
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3.4 ประมวลภาพการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
 

 
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 4 

 “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  

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

  
นางสาวกรุ า  เนียมเอี่ยม 

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) 
กล่าวรายงานการประชุมกลุม่เปา้หมาย 

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภ ศิลป ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กล่าวเปดิประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

นำเสนอ  
“แนวทางการจดัทำรา่งกฎหมายว่าด้วยการบรหิารจดัการระบบตั๋วร่วม” 

 

บรรยากาศการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที ่4 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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นางภาว ิา อัศวม ีกุล 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้น าน  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษ กิจและสังคมแห่งชาติ 

นายสมประสงค์ สัตยมัลล ี
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบตัรโดยสาร  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

  
นายธนพล จรัลว ชิวงศ ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกำกับกิจการขนส่งทางราง  
กรมการขนส่งทางราง 

นายสิทธิพร สมคิดสรรพ ์
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบขนส่ง  

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

  
นายวราห ์ธีระปญุโญ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้น าน/รักษาการผู้อำนวยการ 
ฝ่ายโครงสร้างพื้น าน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์  
ผู้จัดการโครงการ 

 
ดำเนินรายการ โดย  
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  

ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 
 

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม  
หัวข้อ “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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บรรยากาศการประชุม การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
จากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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บรรยากาศการประชุมกลุ่มเป้าหมาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  
 
ภาคผนวก ก เอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
 ก.1   กำหนดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 4 
 ก.2  ข้อมูลคัดย่อ “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหาร

จัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” 
 ก.3 เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus 

Group) คร้ังที่ 4 
 ก.4 คำกล่าวรายงานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 4 
 ก.5 คำกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 4 
ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
ก.1 กำหนดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

(Focus Group) ครั้งที่ 4 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
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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 

09:15 – 09:30 น.  พิธีเปิดการประชุม 
➢ กล่าวรายงานการประชุม 

โดย    นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม 
  ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

➢ กล่าวเปิดประชุม 
โดย   นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

09:30 – 10:15 น. การนำเสนอ “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” 
    โดย  ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

10:15 – 12:15 น. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม  
  หัวข้อ “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 

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

โดย:  
➢ นางภาวิณา อัศวมณีกุล 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

➢ 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 

12:15-12:30 น. สรุปผลและข้อเสนอแนะ และปิดการประชุม 
      ---------------------------------- 

 



 

 
 

 
 

 
 

ก.2 ขอ้มูลคัดยอ่  
“แนวทางการจดัทำร่างกฎหมายวา่ด้วยการบริหาร

จัดการระบบตั๋วรว่มที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
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ภาคผนวก ก.2    ข้อมูลคัดย่อ “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบ 

ตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” 
 
ก.2.1 ความเป็นมาของการจัดทำกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่มในประเทศไทย 
 
กระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 
(คณะกรรมการจัดทำร่างฯ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบตั๋วร่วม
และการบริหารจัดการบัตรโดยสารร่วมให้สามารถใช้งานในภาคการขนส่งและนอกภาคการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ1  
โดยในการประชุม ครั ้งที่ 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 ่ยวข้องที่ได้ดำเนินการไปข้างต้น 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 ่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะพิเศษ)  
ไปพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... อีกครั้ง ซึ่งทาง สนข. ได้พิจารณาความเห็น
ของหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเห็นว่า ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ 
ดูแลและบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ให้สามารถใช้เชื่อมต่อกันในระบบการขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ จึง มีความจำเป็นใน 
การจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม และระบบ  
การชำระเงิน ประกอบกับจำนวนผู้ประกอบการขนส่งมวลชนทางรางกำลังจะเพิ่ มขึ้นอีกหลายราย 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/
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การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ขึ้นมาก่อน เพื่อให้มีกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบ  
ตั๋วร่วมได้โดยเร็ว3 ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋ว ร่วม 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 ก.2-1 
 

 

 
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 ก.2-1 โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบบัเข้า 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) 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 ก.2-2 
 
 

ก าหนดหลักเก   
และกลไกการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

จัดตั งกองท นบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

อ ่น 

หมวด  
การบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด  
การด าเนินงานในการบรหิาร

จัดการระบบตั๋วร่วม

หมวด  
กองท นบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด  
การพักใช้

และเพิก อนใบอน ญาต

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 าหนดค  สมบัติ
และอ านาจหน้าท่ี

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หมวด  
ค ะกรรมการ

นโยบายระบบตั๋วร่วม
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      ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ ก.2-2 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 
 

2) โครงสร้างการกำกับดูแลการประกอบกิจการระบบตั ๋วร่วมภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) 

 

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

• การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
• การบริหารจัดการในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือระบบตั๋วร่วมตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวง 

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม 

 คนต  

กรมการขนส่งทางราง
หน่วยงานก ากับดูแล

บริ ัทบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม  CTC)

เลขาน การ

• 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 ก.2-3 
 

 
  ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ ก.2-3 โครงสร้างการกำกับดูแลการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมภายใต้ 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. (ฉบับเข้า ครม.) 

 
ก.2.2 การทบทวนการบริหารจัดการและการกำกับดูแลระบบตั๋วรว่มในต่างประเทศ 
 
ที่ปรึกษาได้ดำเนินการทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการและการกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ 
ประกอบด้วย (1) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์) (2) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง) และ (3) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ ก.2-1) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต :
• บริษัทฯ มีอ านาจอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ร่วมออก จ าหน่าย 

หรือเติมเงินระบบตัว๋ร่วมของบริษัทฯ รวมถึงมีอ านาจเพิกถอนการอนุญาต
• ก ากับดูแลผู้ออกและจ าหน่ายบัตรตัว๋ร่วมรายอ่ืน
• ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ตา่ง  ของผู้ออกและจ าหน่ายตั๋วร่วมรายอ่ืน

บริ ัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

การจัดตั งบริ ั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

• ต้องได้รับใบอน ญาตจาก รมต  คมนาคม
• รมต  คมนาคม โดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบาย

ระบบต๋ัวร่วมมีอ านาจส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

• ขออนุญาตจากบริษัท
บริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
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ตารางที่ ก.2-1  การเปรียบเทียบการดำเนินโครงการระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ 
รายละเอียด สิงคโปร  เขตบริหารพิเศ ฮ่องกง เกาหลีใต ้(กร งโซล) 

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 

 

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 ได้แก่ 

 
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 ก.2-4 
 

 
                         ทีม่า: TransitLink 

รูปที่ ก.2-4 ภาพรวมการกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมในสิงคโปร  
 

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 ้นฐานและบริการสาธารณะต ามคุณสมบัติและมาตรฐาน 
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 เป็นบริษัทเอกชนที่มีโครงสร้างสัดส่วนผู้ถือหุ ้นที ่เป็นบริษัทด้าน 
การขนส่งสาธารณะรายใหญ่ ดังรูปที่ ก.2-5 
 

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 ก.2-5 โครงสร้างสัดส่วนผู้  อห ้นของบริ ัท Octopus Cards Limited 
 

3) สาธาร รัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (กร งโซล) 
 
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 ก.2-6) ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการบัตรโดยสารอัจฉริยะ
ของเกาหลีใต้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งประเทศ เกาหลีใต้จึงได้ตรากฎหมาย 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 ก.2-6 ภาพรวมการใช้บัตรโดยสารอัจฉริยะในเกาหลีใต้ 
 

จากการศึกษารูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมของสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเกาหลีใต้ สามารถ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเด่นข้อด้อยของการดำเนินการในแต่ละรูปแบบได้ ดังนี้ (ตารางที่ ก.2-2) 
 
ตารางที่ ก.2-2  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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ก.2.3 บทวิเคราะห และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปร งร่างพระราชบัญญัตกิารบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วรว่ม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) 

 
การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) มีประเด็นที่ต้องได้รับการพิจารณา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม นโยบายการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
ระบบกำกับดูแลบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม อำนาจการกำหนดอัตรา  
ค่าโดยสารร่วม ตลอดจนการปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1) การปรับปร งโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้า ครม.) กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบ
ตั๋วร่วมเป็นหน่วยงานระดับนโยบาย และให้มีหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนั้น ได้พิจารณารูปแบบการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นไปได้ 
สำหรับการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล และวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ ก.2-3) 
 
ตารางที่ ก.2-3  การเปรียบเทียบแนวทางการจัดตั งหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วมในรูปแบบต่าง  

ทางเล อก 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 ก.2-7 
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ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ ก.2-7 ข้อเสนอการปรับปร งโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 

2) นโยบายการจัดตั งบริ ั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 ก.2-4 
 
 
 
 

ระดับนโยบาย

ระดับก ากับดูแล

ระดับป ิบัติการ

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม  คนต  

สนข.

บริ ัทบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม  CTC)

เลขาน การ

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม  คนต  

กรมการขนส่งทางราง

บริ ัทบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม  CTC)

เลขาน การ
(สนข.)

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

• โครงสร้างก ากับดูแลใหม่ที่เสนอ
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ตารางที่ ก.2-4 การเปรียบเทียบการนำนโยบายการจัดตั งและรูปแบบของบริ ัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
ทางเล อก 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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3) 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 ก.2-5) 
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 กระทรวงคมนาคม 
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ตารางที่ ก.2-5  การเปรียบเทียบแนวทางการกำหนดหลักเก   เกี่ยวกับผู้ให้บริการออกบัตร 
ทางเล อก 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 ก.2-8) 

 
9 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สรุปผลการสัมมนาโครงการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เร่ือง การใช้ระบบอนุญาตในการตรากฎหมาย 
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ที่มา:  รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 

รูปที่ ก.2-8 ข้อเสนอการปรับปร งระบบกำกับดูแลบริ ัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
และผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม 

 

4) 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 ก.2-6 
 

ตารางที่ ก.2-6  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

ให้อน ญาต

ให้อน ญาต

บริ ัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
มีอ านาจเพิก อนการอน ญาต
ดังกล่าวด้วย ในกร ีท่ีหน่วยงาน
ของรัฐหร อเอกชนนั นไม่ป ิบัติ
ตามหน้า ท่ี ท่ีก าหนด ไ ว้ต าม
พระราช บัญ ญั ติ นี หร อต า ม
ข้อตกลงในการอน ญาต

รั ฐ ม น ต รี มี อ าน า จ ใ น ก า ร
เ พิ ก  อ น ใ บ อ น ญ า ต ก ร  ี
ผู้ได้รับใบอน ญาตไม่ป ิบัติตาม
เง ่ อน ไ ข ในใบอน ญ าต  เ ช่ น 
ไม่จัดส่งข้อมูลการเดินทาง

Enforcement ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม 

 คนต  

บริ ัทบริหารจัดการระบบ
ต๋ัวร่วม

ผู้ให้บริการออกและ
จ าหน่ายต๋ัวร่วม

ใบอน ญาต

รับรองอ ปกร  

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

เลขาน การ
(สนข.)
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ทั้งนี้เสนอให้ สนข. ทำหน้าที่สนับสนุนแก่คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) ในการกำหนดโครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วม แทนกรมการขนส่งทางรางตามที่กำหนดตามภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ (ฉบับเข้า ครม.) และให้ สนข.  
มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าระบบตั๋วร่วมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ คนต. สรุปได้ดังรูปที่ ก.2-9 
 

 
               ที่มา:  รวบรวมและวเิคราะห์โดยที่ปรกึษา  

รูปที่ ก.2-9 ข้อเสนอการปรับปร งโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
5) การปรับปร งแนวทางการจัดตั งกองท น 
 
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 ก.2-10) 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 หร อประโยชน อ ่นใด
ในระบบต๋ัวร่วม หร อ การบริหารจัดการระบบ
ต๋ัวร่วม รวมทั งในกิจการที่เกี่ยวข้องหร อกิจการ
ต่อเน ่องกับระบบขนส่งหร อระบบต๋ัวร่วม

ก า กั บดูแล ให้ เป็ นไปตามข้อก า หนดของ
ค ะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 ก.2 - 17 AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

ทั้งนี้ โครงสร้างของการบริหารกองทุนจะมีลักษณะเดียวกับกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นสำนักงานบริหารกองทุน 
 

 
                 ที่มา:  ที่ปรกึษา  

รูปที่ ก.2-10 ข้อเสนอการปรับปร งโครงสร้างของการบริหาร 
กองท นส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 

 

• ท าหน้าท่ีเป็น
ค ะกรรมการกองท น 

• ท าหน้าท่ีเป็น
ส านักงานกองท น

ค ะกรรมการ
นโยบายระบบต๋ัวร่วม 

 คนต  

สนข.

ผู้บริหารจัดการ
และบ าร งรัก าระบบ

เลขาน การ



 

 
 
 
 

 
 

 
ก.3 เอกสารประกอบการบรรยาย  

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากบั
การบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งท่ี 4

เรื่อง

“แนวทางการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วย
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย”

(24 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

NFC



ส่วนที่ 1

หลักการและเหตุผลของการก ากับดูแลระบบตั๋วร่วม



จุดมุ่งหมายของรัฐในการก ากับดูแลระบบต๋ัวร่วม

• 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 ครั้งท่ี 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 านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม

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

8



สรุปความจ าเป็นของการตราร่างพระราชบัญญัติฯ

• ก ากับบริษัทบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วมท่ีอาจไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
• ติดตามก ากับผู้ประกอบการขนส่งเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
• จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมและ

ระบบขนส่งสาธารณะ
• ออกระเบียบ ประกาศ:

- โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานระบบต๋ัวร่วม
- มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
- การเชื่อมต่อระบบต๋ัวร่วมระหว่างผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่ง
- 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
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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

14



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
เชิงพื้นท่ีหรือเชิงการให้บริการ

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 

19



• 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
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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” เพ่ือให้การสนับสนุนในการด าเนินงาน การพัฒนา 
และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมท้ังการอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง 
และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง

• ความไม่ซ้ าซ้อนของกองทุน

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

▪ 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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ก.4 คำกล่าวรายงานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

(Focus Group) ครั้งที่ 4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 ก.4 - 1     AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

 
คำกล่าวรายงานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งท่ี 4 

เรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย”  
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร  
โดย นางสาวกรุณา เนียมเอ่ียม 

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) 
--------------------------------------------------------- 

 

เรียน   รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  นางวไิลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์

 
ในนามของคณะผู้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้เข้าร่วม

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย ทุกท่าน ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทย”  

 
กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตาม  

มติคณะรัฐมนตรี ที่มอบนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชน  
ทั้งนี้ สนข.ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง  

 
คร้ังที่ 1 หัวข้อเร่ือง โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม 
คร้ังที่ 2 หัวข้อเร่ือง แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม และ  
ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม  

 
ซึ่งผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้นำไป

ปรับปรุงผลการศึกษาที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม จำเป็นต้องดำเนินการ
รับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 
โดยจะนำความคิดเห็นจากการประชุมไปใช้ในการปรับปรุงร่างกฎหมาย และจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคสว่น
อีกครั้ง หลังจากนั้นจะนำเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนต่อไป 

 
จึงเป็นที่มาของการประชุมกลุ่มเป้าหมายในวันนี้  
 
ในการนี้ ขอเรียนเชิญ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุณาให้เกียรติ 

กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย คร้ังที่ 4 เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญค่ะ 
............................................................ 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
ก.5 คำกล่าวเปดิการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

(Focus Group) ครั้งที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 ก.5 - 1     AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

 
คำกลา่วเปิดการประชุมกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 

เรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย”  
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร  
โดย นางวิไลรัตน์ ศิรโิสภณศิลป์ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
----------------------------------------------------- 

 

เรียน  ท่านผู้แทนส่วนราชการ 
        ท่านผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 
 ในนามของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลา
เข้าร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันนี้ ขอเรียนโดยย่อว่า สนข. อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และได้ดำเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไปแล้วสามครั้งในเรื่อง “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” “แนวทางการกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม” และ “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) 
ของระบบตั๋วร่วม” 
 
 โดยผลจากการการประชุมกลุ่มเป้าหมายทั้งสามคร้ัง ได้นำไปพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษา และนำมา
สู่การประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ในเรื่อง “แนวทางการจัดทำ 
ร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” ขอเรียนว่ากระทรวงคมนาคม โดย สนข. 
ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เข้าสู่กระบวนการร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ แต่เนื่องจากกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติมีขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาก จึงเกิดการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 ขึ้นใช้ดำเนินการก่อน  
 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลายประเด็น การประชุมในวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
การรับฟังความต้องการของทุกท่าน มาพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม เพื่อให้โครงสร้าง
อัตราค่าโดยสารร่วมมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง และภาครัฐสามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมได้ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 นอกจากนั้น หลังจากการประชุมในวันนี้ ยังจำเป็นต้องมีการสัมมนา และการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน สำหรับการร่วมประชุมลักษณะนี้  
ในครั้งต่อไป  
 
 การประชุมวันนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝา่ย ขอขอบพระคุณตัวแทนทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมประชุม รวมทั ้งท่านผู ้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ สนข.  
ดิฉันขอให้การประชุมราบรื่น สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ขออนุญาตเปิดการประชุม ขอบคุณค่ะ 
 

............................................................ 
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การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที ่4 

    
 

 
 
 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มเปา้หมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4  ข - 1 AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

 
ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
 

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 เรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” ของโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นางวิไลรัตน์  
ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย และ
นางสาวกรุณา เนียมเอ่ียม ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) สำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ ภาคเอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ดังมีรายชื่อแสดงในตารางที่ ข-1 
 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
ประธาน 

1 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนกันโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร 

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 

วิทยากร 
1 นายสมประสงค์  สัตยมัลลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนยป์ระมวลผล 

จำกัด 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) 

2 นายธนพล จรัลวณิชวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกำกับ
กิจการขนส่งทางราง 

กรมการขนส่งทางราง 

3 นางภาวิณา อัศวมณีกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

4 นายสิทธพิร สมคิดสรรพ์ ผู้อำนวยการสำนกังานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร 

5 นายวราห ์ ธีระปุญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน/
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

6 ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสาร
ระบบขนส่งมวลชน 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) 

7 ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

1 นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนกังานโครงการบริหารจดัการ
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

2 นางสาวธราธิป  พวงจันทน์หอม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบตั๋วร่วม สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

3 นางสาวบุญงาม  เอี่ยมศุภวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

4 นางกันตินันท์  ภู่ศิร ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

5 นายนพพร  จรุงเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

 6 นางสาวทัยวรรณ  โกยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) (ต่อ) 

7 นางสาวสุรีภรณ์  เทพสืบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

8 นางสาวรัชพัณณ์  นราธำรงค์สิทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

9 นางสาวสิริภัทร  ขวัญเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

10 นางสาวสมพร  การะเกต ุ เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

11 นายสุริยะ ม่วงชุ่ม พนักงานธุรการ ระดับ ส3 สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

12 นายปริญญา ถนัดทาง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

13 นายชัชวาล  สิมะสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

14 นางสาวพัฐศศิกา  สถิรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

15 นางสาวภัทรภารดี  เนอผล นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการ ฝา่ยชว่ย
อำนวยการและประสานราชการ 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สังกัดกระทรวงคมนาคม) 
1 นางสาวดวงใจ วงษ์รักษ ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางราง 
2 นายเจนภพ ฤกษ์ปิยะทรัพย ์ นักวิชาการขนส่งปฎิบัตกิาร กรมการขนส่งทางราง 
3 นางชะไมพร  โชติมาโนช ผู้อำนวยการขนส่งผูโ้ดยสาร กรมการขนส่งทางบก 
4 นางบุศรา  สมใจคิด นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก 
5 นายปิ่นพงษ ์ เข็มทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมเจ้าท่า 
6 นางสาวจริยา อาภิรักษ ์ พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน (โดยสาร) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
7 นายเอกชยั  บุญมาลีตระกูล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) 
8 นายณัฎฐกิตติ์  ท่อเจริญพานิชย ์ ผู้จัดการแผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอตัโนมัติ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
9 นายทะนงยุทธ์  พุกกณะสุต ผู้จัดการแผนกระบบจัดการรายได ้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
10 นางสาวณฐัรินทร์   หวังจินดามณ ี ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกลยุทธก์ารตลาดและ

พัฒนาธุรกิจ 
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

11 นางสาววารุณี   เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ จัดการส่วนระบบจัดการรายได้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
12 นางณาฒตกิา นาคะเกศ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฏหมายและบริหารสัญญา บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
13 นางสาววิลาวัลย ์ เล็งดอนไพร เจ้าหน้าที่กฏหมายและบริหารสัญญา บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
14 คุณพรเทพ  อยู่ญาตวิงศ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบรกิารการ

เดินรถ 
องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม) 
1 คุณกชกร  รอดคำ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฎิบัตกิาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
2 นายปุณณลักขิ์  สุรัสวด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิเศษ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

3 นายกฤษฎา  เกษคึมบง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

4 คุณวัชรกูร  จิวากานนท ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบ 
การชำระเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม) (ต่อ) 

5 คุณสุภัชชา  ชวาลเวชกุล ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

6 นายอภิชาต  ศุภจิตรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสว่นระบบขนส่งทางราง สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร (สจส.) 

7 นายวัชรพงศ์ ลิทองกุล วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 
 

สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร (สจส.) 

8 นางสาวปุณชรัสมิ์  ดอนศรีจันทร์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
9 นายณัฐพงษ์  อดุลยเมตต์ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
10 คุณศักดิ์ณรงค์  ลิม่หะประเสริฐ วิศวกร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
11 นางสาวกาญจนากร  สามเมือง นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) 
12 นางสาวพนิดา  เรียบสำเร็จ นักสืบสวนสอบสวนปฏบิัติการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
13 นายภกัดิ์อิงคกร  เกษประชุม นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

หน่วยงานที่เป็น Operator (ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ เอกชน) 
1 คุณหลักฐาน ทองนพคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานพัฒนาและ

บริหารโครงการ 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM.) 

2 คุณณรีรัตน ์ นนท์ชะสิริ ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM.) 

3 ดร.ชัยศักดิ์  ศรีเศรษฐนิล ผู้อำนวยการโครงการฯ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

4 นายสยาม  สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

5 นายประยูร คนึงคิด ผู้จัดการส่วนระบบจัดเก็บค่าโดยสาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

6 นายกฤษณ์   ลิ่วธนกุล ผูจ้ัดการฝ่ายวางแผนบรกิารและสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

7 นายสมชาย  สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
8 ดร.ฐานิสร์   ฟอลเล็ต  Deputy Director of Legal & Contract 

Management 
บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 

9 คุณณภัทร  ศิริอามาตย ์ Senior Legal Counsel บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
10 คุณดนุช เหล่าสุรสุนทร Legal Analyst บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
11 คุณไอลดา ตุงคเศรษฐ  Contract and Commercial Analyst  บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
12 คุณณัฐฐิญา  ปิ่นกา Senior Manager Passenger Service บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
13 คุณเจษฎา   เอกนราธร Revenue Manager บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
14 คุณเนตรทราย  มณีโชติ Revenue Supervisor บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
15 คุณยุทธนา เกียรติศิลปิน Revenue Supervisor บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
16 คุณธนินโชตน์  จิรธวัลสิทธิ ์ Revenue Supervisor บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
17 นางสาวพิศมัย  ชาญเกษม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด 
18 นางสาวธัญญารัตน์  พิมพ์โพด นิติกร บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด 

Card Issuer / Acquirer 
1 นายณัฐพล  ชุณหวุฒิยานนท ์ Head of Finance / Operation & 

Administration 
บริษัท ไทยเพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด 

2 คุณเฉลิมชนม์  จันทลักขณา FVP ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
3 คุณสิรินทร์ ชัยอริยะกุล รอง ผอ.ฝ่าย Retail Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
4 คุณกิ่งกมล  องค์วชิรนุกุล รอง ผอ.ฝ่าย Retail Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
5 คุณสุดฤทัย  ทองศอง SVP สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
6 คุณยุพา บุญมี VP ผู้จัดการ บัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
7 คุณเรืองบุญ  แย้มอว่ม VP ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มเปา้หมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4  ข - 4 AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
Card Technology / Payment System / Supplier  

1 คุณพุทธิพงษ์  ตันติพนารัตน์ ผู้อำนวยการ VISA International (Thailand) Limited 
2 คุณณัฏฐชัย เภาเจริญ Director of Government Engagement VISA International (Thailand) Limited 
3 นายวิศิษฏ์   มูลทรัพย์ Deputy Managing Director บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด 
4 คุณอาจารีย์  พ่วงมหา Lagal Director บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด 
5 นายจิรเดช  จาตุรวิทย ์ Asia Group Advisor Mastercard Asia / Pacific Pte., Ltd 
6 Ms. Apinya  Rojanavorakul Business Development Manager UnionPay International Co., Ltd. 

(Thailand) 
7 Ms. Aphiradi  Phanthipchatuphon Business Management Manager UnionPay International Co., Ltd. 

(Thailand) 
8 นางสาวภัทกิตติกา  เดโชดมพันธ์ Digital Product-Commercial Lead สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) 
9 นางสาวกรรณิกา  ชะไวริน Commercial Initiatives Manager สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) 
10 คุณศักดิ์สิน  ผลงาน รองผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาระบบ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (Counter 

Service Co.,Ltd.) 
11 คุณภัททิยา  ภาชนะทิพย ์ Head of Commercial group บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (Counter 

Service Co.,Ltd.) 
12 คุณธนสิทธิ์  ตันสกุล Head of Technology group บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (Counter 

Service Co.,Ltd.) 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

1 นายเกียรติศักดิ ์ หาญสวัสดิ ์ รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ สมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน 
2 ดร.สลิลธร  ทองมีนสุข นักวิชาการผู้ช่วย สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
3 นายณภัทร  ภัทรพิศาล นักวิชาการผู้ช่วย สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
4 นางสาวรัศมีจันทร์ เสาวคนธ ์ นักวิชาการผู้ช่วย สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

ที่ปรึกษา 
1 นายศรัณย ์ บุญญะศิร ิ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวางแผนงบประมาณและ

การลงทุน 
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

2 นายชาญพล  นิลประภาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
3 รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

4 นายเกรียงศักดิ ์ ระบิลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
5 ศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายมหาชน บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
6 นางพรทิพย์  ธนวงศ์วิบูลย ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
7 นายพลพฤทธิ์   พนาสถิตย ์ นักประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
8 นางสาวสายน้ำผึ้ง  เหมือนเพชร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
9 นางสาวชนากานต ์ วิบูลย์ปัทมา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
10 นายวรวิทย ์ วิบูลย์ปัทมา  นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
11 นายกฤษณพล   เทพรัตน์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
12 นายสุปรียพงษ์   ตากรวด นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
13 นายชินวัชร ์ แย้มมา นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
14 นางสาวชฎาทิพย ์  บุญธรรม นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
15 นายกฤตธิี  แก้วมณ ี นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
16 นางสาวปิยาพัชร แซ่ลิ่ม นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
17 นางสาวจรัสลักษณ์   ผลบริบูรณ์เจริญ เลขานุการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
18 นางสาวจิรชากานต ์ สักลอ พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
19 นางสาวพิมพพ์ิศา บุญแรง พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

เ 


