




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

  

 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น  AMP Consultants Ltd. 
ต่อร่างพระราชบัญญัตกิารบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

09.00 - 09.15 น.  พิธีเปิดการประชุม 
➢ กล่าวรายงานการประชุม 

โดย    นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม 
  ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 

➢ กล่าวเปิดประชุม 
โดย   นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์
  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

09.15 – 10.00 น. การนำเสนอ “รา่งพระราชบัญญัติการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม พ.ศ. ....” 
    โดย  ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์   ผู้จัดการโครงการ 

10.00 - 12.00 น. การรบัฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เขา้ร่วมการประชุม 
  หัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัตกิารบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม พ.ศ. ....”  

โดย:  
➢ นางภาวิณา อัศวมณีกุล 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

➢ นายสมประสงค์ สัตยมัลลี 
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

➢ นายวราห์ ธีระปญุโญ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐาน/รกัษาการผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐาน  
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

➢ นายชนินทร์ ธันดา 
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมการขนส่งทางราง 

➢ นายสิทธิพร สมคิดสรรพ ์
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร 

➢ ดร. สลิลธร  ทองมีนสุข  
นักวิชาการด้านกฎหมาย  สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

➢ ดร. สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

ดำเนินรายการ โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล  
                 ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนสง่มวลชน 

12.00-12.30 น. สรุปผลและข้อเสนอแนะ และปิดการประชุม 

      ---------------------------------- 
  หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม พ.ศ. .... 

        
        

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

    

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

 

เหตุผล 

โดยที่ในปัจจุบันการขนส่งผู ้โดยสารมีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู ้ให้บริการจำนวนหลายแห่ง  
ซึ ่งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนผู้ให้บริการดังกล่าวมีระบบการบริ หารจัดการที่แยกออกจากกัน ในการจัดเก็บ 
ค่าโดยสารหรือจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยใช้บัตรโดยสารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เติมเงินได้และใช้ชำระ  
ค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปซึ่งเป็นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมี  
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
ทุกหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการ ประชาชนผู้ใช้บริการจึงอาจไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัด
จากการใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที ่มีอยู ่จำนวนมากแ ละ 
อาจแตกต่างกัน หรือต้องเสียเวลาหรือรับภาระค่าใช้จ่ายที ่สูงถ้าต้องชำระค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมผ่าน  
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทั้งหมดในการเดินทาง รวมทั้ง 
อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรหรือการขนส่งที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก สมควรกำหนดให้มีการบริหารจัดการ
ร่วมกันในรูปแบบระบบตั๋วร่วม ซึ่งใช้บัตรหรือตั๋วร่วมในการชำระค่าเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะซึ่งดำเนินการ 
โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนผู้ให้บริการด้านการขนส่งหรือการจราจรต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู ้ใช้บริการและสนับสนุนการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ในการให้สิทธิประโยชน์และการลดค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางแก่ผู ้ใช้บัตรหรือตั๋วร่วม รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ เพื ่อจ ัดตั ้งกองทุนส่งเสริมระบบตั ๋วร ่วมเพื ่อว ัตถุประสงค์ 
ในการสนับสนุนการดำเนินงาน การพัฒนา และการส่งเสริมเกี ่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั ๋วร่วม  รวมถึง 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม  
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  



 

 ๒ 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
พ.ศ. .... 

    

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
.......................................................................................................................................................................

............................................................................................. 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกำกับดูแล  
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การบริการขนส่งสาธารณะมีความสะดวกและ
รวดเร็ว รวมทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

.......................................................................................................................................................................
............................................................................................. 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบตั๋วร่วม” หมายความว่า ระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือ 

ค่าโดยสารในการขนส่งสาธารณะ ซึ่งใช้มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วม 
“ตั๋วร่วม” หมายความว่า รูปแบบการชำระค่าโดยสารหรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้มาตรฐานระบบ

ตั๋วร่วม ไม่ว่าด้วยการใช้บัตรหรือสิ่งอื่นใดแทนการใช้บัตรก็ตาม 
“การขนส่งสาธารณะ” หมายความว่า การขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ 
“การหักบัญชี” หมายความว่า การรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลตามคำสั่งการชำระเงิน สำหรับนำไป

คำนวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการชำระดุล 
“อัตราค่าโดยสารร่วม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสารในกรณีที่มีการใช้บริการ

ระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อต่างระบบกันหรือระหว่างผู้ให้บริการขนส่งต่างราย โดยผู้ให้บริการขนส่งได้ตกลงกำหนด
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสารดังกล่าวในอัตราร่วมกัน แต่ไม่หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมในการ
ดำเนินงานระบบตั๋วร่วม 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม 



 

 ๓ 

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ บริษัทมหาชนจำกัด

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 
“ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง” หมายความว่า ศูนย์รวมของระบบที่ทำหน้าที่ประมวลผล รับส่งข้อมูล

การใช้งาน และคำนวณปริมาณการใช้งาน รวมทั้งจำนวนเงินการใช้งานของระบบตั๋วร่วมจากการทำธุรกรรม  
ในระบบขนส่ง เพ่ือจัดสรรรายได้และหักบัญชี 

“ผู้ให้บริการขนส่ง” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการขนส่งสาธารณะ และหมายความรวมถึง
ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ให้บริการขนส่งสาธารณะซึ่งเข้าร่วมให้บริการในระบบตั๋วร่วม 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้มีอำนาจ  
ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

หมวด ๑ 
คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม 

   

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู ้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู ้ว ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางราง อธิบดีกรมเจ้าท่า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการเงิน 
ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อระบบตั๋วร่วม จำนวนไม่เกินสี่คน 

ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและเลขานุการ และ  
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมอบหมายข้าราชการของสำนักงานจำนวนสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทางคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ  

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมี

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรง

ตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 



 

 ๔ 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที ่กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั ้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือ
แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ในกรณีการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมกา ร
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั ้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) พ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖ 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม การพัฒนาระบบตั๋วร่วม หรือการพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งในกิจการที่เกี่ยวข้อง 
(๒) กำหนดแนวทางและระยะเวลาการดำเนินงานและระยะเวลาเข้าร่วมดำเนินงานในการบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานของผู้ให้บริการขนส่งรายเดิมหรือผู้ให้บริการขนส่งรายใหม่ เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมต่อระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันทั้งระบบและเป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการขนส่ง 

(๓) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในเรื่องต่อไปนี้ 
(ก) มาตรฐานการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและการบริหารจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม 
(ข) การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับผู้ให้บริการขนส่งรายเดิมและผู้ให้บริการขนส่ง

รายใหม่ 
(ค) การกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดของระบบตั๋วร่วมเพ่ือประโยชน์ในการใช้ 

ตั๋วร่วม การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในกิจการที่เกี่ยวข้องของระบบตั๋วร่วม หรือประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ  
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

(ง) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราค่าโดยสารร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมตาม
มาตรา ๒๓ 

(จ) การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการส่งเงินเข้ากองทุน โดยหักจากรายได้ที่เกิด
จากการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม หรือรายได้ของผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรายใหม่เมื่อสัญญาสัมปทาน สัญญา
ร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุน แล้วแต่กรณี มีข้อสัญญาให้ผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรายใหม่ในระบบตั๋วร่วมต้องส่งเงิน
เข้ากองทุน 

(ฉ) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 



 

 ๕ 

(๔) พิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนระบบขนส่ง หรือ 
การดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพหรือให้การอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่ง 

(๕) มอบหมายสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการ
กำหนดนโยบายหรือการพัฒนาตาม (๑) การกำหนดแนวทางตาม (๒) และการออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ตาม (๓) รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตาม (๔) 

(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 
(๗) อนุมัติการจ่ายเงินจากกองทุน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และ

เพื ่อส่งเสริมและอุดหนุนประชาชนผู ้ใช้บริการระบบตั๋วร่วม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของ 
ผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม 

(๘) ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าในการให้การสนับสนุนการดำเนินงาน 
การพัฒนา และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งการอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบ 
ตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง 

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
การออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับตาม (๓) ในเรื่องใดที่มีลักษณะใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีการพิจารณาในเรื่องที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ผู้ใดมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที ่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือมอบหมายให้ดำเนินการใด ๆ 
ได้ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้เจ้าหน้าที ่หรือบุคคลอื ่นใดมาชี ้แจงหรือให้ถ้อยคำ หรือ  
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๓ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๖ 

หมวด ๒ 
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

   

ส่วนที่ ๑ 
การกำกับดูแล 

   

มาตรา ๑๔ ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
และให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทำและเสนอนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
ร่วมและค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะกรรมการ 

(๒) จัดทำและเสนอมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนงานในการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วมต่อคณะกรรมการ 

(๓) ศึกษาวิจัย รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มาตรฐานทางเทคโนโลยี
ของระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมของระบบขนส่ง 

(๔) เสนอแนะต่อคณะกรรมการให้มีการออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(ก) มาตรฐานเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม 
(ข) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(ค) การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้ประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่ง 
(ง) การบริหารจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม 

(๕) กำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบ  
ตั๋วร่วมของผู้รับใบอนุญาต 

(๖) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการระบบตั ๋วร่วมและการดำเนินงานของ  
ผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทั้ง  
การบริหารจัดการในกิจการที่เกี่ยวข้อง 

(๗) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาจัดส่งรายได้จากการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม ของ 
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่งให้แก่สำนักงาน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาจัดส่ง
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อื่นใดตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกำหนด 

(๘) สั่งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้ให้บริการขนส่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แล้วแต่กรณี หรือสั่งให้
ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(๙) สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขปัญหาจากการร้องทุกข์จากผู้ใช้บริการตามมาตรา ๒๑ (๔) ภายในระยะเวลา 
ทีก่ำหนด 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



 

 ๗ 

ส่วนที่ ๒ 
การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม 

   

มาตรา ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมให้มีสามแบบ ดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง ได้แก่ ใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการระบบ

สำหรับการหักบัญชีธุรกรรม รวมถึงระบบการจัดส่งข้อมูลในการดำเนินการระบบตั๋วร่วม 
(๒) ใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วม ได้แก่ ใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการสำหรับการจำหน่ายบัตร การเติมเงิน 

การเปลี่ยนบัตร หรือการคืนเงิน หรือการจัดการการใช้งานของรูปแบบการจ่ายเงินสำหรับระบบตั๋วร่วม 
(๓) ใบอนุญาตการประกอบกิจการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

มาตรา ๑๖ การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมจะกระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัท
จำกัดมหาชน หรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  ทั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีจำนวนหุ้นที่ผู้ให้บริการขนส่งถืออยู่รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัด หรือ
ทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี 

(๒) ต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
(๓) ต้องไม่มีข้อบังคับที่ให้อำนาจคนต่างด้าวในการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารส่วนใหญ่หรือมีอำนาจ  

ในการบริหารจัดการบริษัทด้วยวิธีการใด ๆ 
(๔) ในกรณีที่บริษัทตามวรรคหนึ่ง มิใช่รัฐวิสาหกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นผู้ให้บริการขนส่ง

ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวนั้นได้โดยมิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นที่ห้ามเข้าถือหุ้น
ในบริษัทท่ีมิใช่รัฐวิสาหกิจมาใช้บังคับ 

(๕) ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบสามปี 
การขออนุญาต การอนุญาต และการต่อใบอนุญาต ตลอดจนการเสียค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 
ก็ได้ แล้วแต่กรณ ี

มาตรา ๑๗ การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมให้มีอายุตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต  ทั้งนี้ ให้มีอายุ 
ไม่เกินสิบปี 

มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตให้บุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตพักหรือหยุดให้บริการระบบตั๋วร่วม เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

มาตรา ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงาน
ทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

เมื่อสำนักงานได้รับหนังสือแจ้งขอเลิกประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมแล้ว ให้สำนักงานนำเสนอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  ทั้งนี้ ในการอนุญาต คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ภายหลังได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งจนถึงเลิกประกอบธุรกิจ สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตตาม  
วรรคหนึ่งต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการก็ได้ 

 



 

 ๘ 

หมวด ๓ 
การดำเนินงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

   

มาตรา ๒๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เพื่อให้

ระบบตั๋วร่วมทั้งหมดมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ 
(๒) บำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงระบบตั๋วร่วม หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ

ระบบตั๋วร่วมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ในกรณีท่ีเกิดความชำรุดเสียหายจะต้องดำเนินการแก้ไข
ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว 

(๓) รวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบตั๋วร่วม ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่สำนักงาน
หรือคณะกรรมการร้องขอ และประมวลผลข้อมูลเพ่ือรายงานต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

(๔) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการบริการที่ไม่สุภาพ หรือ ได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากการให้บริการระบบตั๋วร่วม เพ่ือรายงานต่อสำนักงาน 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้หรือตามที่กำหนดในประกาศ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๒ ผู้ให้บริการขนส่งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการตั๋วร่วมสามารถใช้บริการจากระบบตั๋วร่วมและระบบขนส่งของผู้ให้บริการ

ขนส่งได ้
(๒) อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับใบอนุญาตในการบำรุงรักษา รวมทั้งการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

และรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม 
(๓) ให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กำหนดในประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ

ของคณะกรรมการ 

หมวด ๔ 
อัตราค่าโดยสารร่วม 

   

มาตรา ๒๓ การกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมของระบบขนส่งต้องเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการ 

การเก็บค่าโดยสารของผู้ให้บริการขนส่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่คณะกรรมการ
กำหนด และต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๔ ในการออกข้อบังคับเพ่ือกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมตามมาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการคำนึงถึง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การบูรณาการอัตราค่าโดยสารระหว่างระบบขนส่งสาธารณะที่ต่างระบบและต่างผู้ให้บริการขนส่ง 
(๒) ค่าใช้จ่ายอันสมควรในการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยมีกำไรที่สมเหตุสมผล ตามประเภทและลักษณะ

ของการให้บริการที่เป็นไปตามปกติในการประกอบธุรกิจ 
(๓) ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 
(๔) ต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้บริการเกินกว่าปกติ 
(๕) การแข่งขันท่ีเป็นธรรม 



 

 ๙ 

มาตรา ๒๕ ให้สำนักงานกำกับดูแลอัตราค่าโดยสารร่วมที่ผู้ให้บริการขนส่งกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าอัตราค่าโดยสารร่วมไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนหรือเทคโนโลยี คณะกรรมการมีอำนาจปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตรา 
ค่าโดยสารร่วม หรือปรับอัตราค่าโดยสารร่วม 

มาตรา ๒๗ ผู้ให ้บริการขนส่งต้องประกาศอัตราค่าโดยสารร่วมที ่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ 

มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู ้ให้บริการขนส่งเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราค่าโดยสารร่วมที่คณะกรรมการ  
ให้ความเห็นชอบ 

หมวด ๕ 
กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม 

   

มาตรา ๒๙ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรียกว่า 
“กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน การพัฒนา และการส่งเสริมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อส่งเสริมและอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมให้สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วย  
ความสะดวก โดยมีต้นทุนการเดินทางที่สมเหตุสมผล 

(๒) เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการเข้าร่วม
ระบบตั๋วร่วม 

มาตรา ๓๐ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(๓) เงินรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
(๕) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๓๒ 
(๖) เงินกู้ตามมาตรา ๓๑ 
(๗) ค่าปรับทางอาญาและค่าปรับทางปกครองที่เกิดจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ 

การนำส่งเงินค่าปรับทางอาญาและค่าปรับทางปกครองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
(๘) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน 
(๙) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินอุดหนุนตาม (๒) นั ้น ให้รัฐมนตรีดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื ่อสมทบเข้ ากองทุนใน 

แต่ละปีงบประมาณตามความจำเป็น 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

มาตรา ๓๑ กองทุนต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื ่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้ตามวรรคสองแล้วต้องไม่เกินจำนวนสี่หมื่นล้านบาท 



 

 ๑๐ 

เมื่อกองทุนมีจำนวนเงินไม่เพียงพอเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ ให้สำนักงาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้ยืมเงินเป็นจำนวนสองหมื่นล้านบาท  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 

การเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินตามวรรคหนึ่งและกรอบวงเงินกู้ตามวรรคสองให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
ทางเศรษฐกิจ ให้กระทำได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓๒ ให้ผู ้ร ับใบอนุญาตและผู ้ให้บริการขนส่งนำส่งเงินเข้ากองทุนโดยหักจากรายได้ที ่เกิดจาก 
การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม หรือรายได้ของผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรายใหม่เมื่อสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมงาน 
หรือสัญญาร่วมลงทุนแล้วแต่กรณี มีข้อสัญญาให้ผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรายใหม่ในระบบตั๋วร่วมต้องส่งเงินเข้ากองทุน  
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

มาตรา ๓๓ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง เนื่องจากการนำอัตราค่าโดยสาร

ร่วมมาประยุกต์ใช้ 
(๒) เป็นเงิน สนับสนุนการจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๓) เป็นเงินสนับสนุนการลงทุนพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการ

ขนส่ง 
(๔) ให้ผู ้ร ับใบอนุญาตหรือผู ้ให้บริการขนส่งกู ้ย ืมสำหรับดำเนินการลงทุน ปรับปรุง และพัฒนา  

การให้บริการระบบตั๋วร่วม 
(๕) เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัย และพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
(๖) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๓๔ ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจรเป็นผู้แทนกองทุน เพ่ือการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
จะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๓๕ ให้สำนักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงิน 
แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

มาตรา ๓๖ ให้สำนักงานจัดทำรายงานการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ เว้นแต่คณะกรรมการจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๓๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนทุกรอบปีบัญชี 

ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนทำรายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สำนักงานนำส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

มาตรา ๓๘ ให้สำนักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของ
กองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

มาตรา ๓๙ การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินผลตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 



 

 ๑๑ 

หมวด ๖ 
การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 

   

มาตรา ๔๐ คณะกรรมการมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการของ
ผู้รับใบอนุญาตได ้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกอบกิจการโดยทุจริตหรืออาจทำให้ประชาชนเสียหาย 
(๒) จงใจละเว้นการดำเนินการหรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๓) จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ รวมถึงประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการส ั ่งพ ักใช ้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐  
แล้วให้คณะกรรมการมอบหมายให้หน่วยงานหรือสำนักงาน เข้าดำเนินการแทนโดยจ้างพนักงานของผู้รับใบอนุญาตได้ 
โดยให้ผู ้ร ับใบอนุญาตเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทน  ทั ้งนี ้ ผู ้ร ับใบอนุญาตต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายที่เกิดจากการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวด้วย 

หมวด ๗ 
บทกำหนดโทษ 

   

ส่วนที่ ๑ 
โทษปรับทางปกครอง 

   

มาตรา ๔๒ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองคณะหนึ่งจำนวนสามคน ประกอบด้วย 
ผู้แทนกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้แทนสำนักงาน
อัยการสูงสุดเป็นกรรมการ มีอำนาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจรแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ 

ให้สำนักงานเป็นผู ้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับการกระทำความผิดที ่มีโทษทางปกครองเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเพ่ือพิจารณา 

การพิจารณาและการมีคำสั่งลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

มาตรา ๔๓ ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองต้อง
คำนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใช้
กับผู้ถูกลงโทษ 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชำระค่าปรับทางปกครอง ให้นำบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ และในกรณีที่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับตามคำสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถดำเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้ สำนักงานมีอำนาจ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชำระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคำสั่งให้ชำระค่าปรับนั้นชอบด้วย
กฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาด  
เพ่ือชำระค่าปรับได้ 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๙ (๓) ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง
ไม่เกินสามล้านบาท 



 

 ๑๒ 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือคำสั่ง
ตามที่กำหนดในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง
ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๔๗ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่งผู้ใดไม่จัดส่งส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากการประกอบ
กิจการระบบตั๋วร่วมให้กับกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๙ (๓) (จ) ต้องระวาง
โทษปรับทางปกครองไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื ่นบาทตลอดเวลาที ่ย ังมิได้ปฏิบัติ  
ให้ถูกต้อง 

มาตรา ๔๘ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่งผู้ใดไม่แก้ไขปัญหาจากการร้องทุกข์จากผู้ใช้บริการตาม
มาตรา ๒๑ (๔) ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๑๔ (๙) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๔๙ ผู้ให้บริการขนส่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง 
ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส่วนที่ ๒ 
โทษอาญา 

   

มาตรา ๕๐ ผู้ใดประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมโดยมิได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๕๑ ผู้มีหน้าที่นำส่งเงินเข้ากองทุนผู้ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่งเงินเข้า
กองทุน หรือส่งเงินไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่า
ของเงินที่จะต้องนำส่งกองทุน หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา ๕๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจ
เปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั ้งตามวรรคหนึ่งให้มีจำนวนสามคนและคนหนึ่งต้องเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการ 
สั่งการหรือการกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณี
ที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือกระทำการเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำ
ความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๕๔ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 



 

 ๑๓ 

มาตรา ๕๕ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐ  
ที่เกี ่ยวข้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย  
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๖ การดำเนินการออก ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๕๗ ให้บริษัทที่ประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หากบริษัทดังกล่าวไม่ดำเนินการขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง จะถือว่าบริษัท
ดังกล่าวไม่เคยได้ร ับใบอนุญาตมาก่อน และให้ดำเนินการขออนุญาตตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขภายใต้
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

มาตรา ๕๘ เมื่อคณะกรรมการได้ออกข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าโดยสารร่วมตามมาตรา ๒๓ แล้ว ในกรณีที่
อัตราค่าโดยสารร่วมดังกล่าวจะกระทบต่อสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุนแล้วแต่กรณี  
ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญากับเอกชนดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมงาน หรือสัญญา 
ร่วมลงทุนแล้วแต่กรณีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าโดยสารร่วมตามมาตรา ๒๓ ใช้บังคับ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

     ............................. 

       นายกรัฐมนตร ี

 



 
 

 
 

 
 
 

คำอธิบายสาระสำคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม พ.ศ. ....  

 

  
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น 1 AMP Consultants Ltd. 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

 

คำอธิบายสาระสำคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  

 
1. สภาพปัญหาและความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 
 

1.1 สภาพปัญหา 
 

โดยที่ในปัจจุบันการขนส่งผู้โดยสาร มีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ให้บริการจำนวนหลายแห่ง ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนผู้ให้บริการดังกล่าวมีระบบการบริหารจัดการที่แยกออกจากกันในการจัดเก็บค่าโดยสารหรือจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
โดยใช้บัตรโดยสารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เติมเงินได้และใช้ชำระค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปซึ่งเป็นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมีบัตรโดยสาร หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการชำระค่าโดยสารของ 
ผู้ให้บริการหลายราย ส่งผลให้ไม่ได้รับความสะดวกและต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการเดินทางข้ามระบบ  ดังนั้น 
รัฐจึงมีความจำเป็นต้องกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการระบบตั๋วร่ วมให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกัน รวมถึงการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้งานระบบตั๋วร่วมและระบบขนส่ง
สาธารณะมากยิ่งขึ้น 
 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ข้ึน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ 
1)  จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและการ

พัฒนาระบบตั๋วร่วมของประเทศ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของระบบตั๋วร่วมเพื่อการเชื่อมต่อ
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตั๋วร่วมกับผู้ให้บริการขนส่ง 

2)  ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับผิดชอบงานธุรการของ คนต. และทำหน้าที่เป็น
หน่วยงานกำกับดูแล 

3)  กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตจาก คนต. 
4)  กำหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าระบบตั๋วร่วม อาทิเช่น  

การรวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบตั๋วร่วม ข้อมูลการเดินทาง เพื่อรายงานต่อ สนข. หรือ คนต. 
4)  ให้อำนาจ คนต. ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ และกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
5)  จัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน การพัฒนา และการส่งเสริมการบริหาร

จัดการระบบตั๋วร่วม และเพื่อส่งเสริมและอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วม รวมถึงสนับสนุนการ
ดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม 

6)  กำหนดโทษปรับทางปกครองและโทษอาญา เพื่อให้การบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น 2 AMP Consultants Ltd. 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

1.2 ความจำเป็นในการตราพระราชบัญญตัิ 
 

เพื่อดำเนินการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจำเป็นต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
พ.ศ. .... ขึ้น โดยมีเหตุผลดังนี้ 

1)  เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วมให้สามารถใช้เชื่อมต่อกันในระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงอำนาจในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม จึงมี
ความจำเป็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ  ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันจะมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 มีสถานะเป็นกฎหมายลำดับรอง จึงใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถบังคับให้เอกชนดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้  
ดังนั้น การบูรณาการให้เกิดระบบตั๋วร่วมอย่างครอบคลุมทั้งระบบ จำเป็นต้องใช้กลไกของกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ 

2)  เนื่องจากการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมส่งผลกระทบกับเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการขนส่ง โดยที่บางรายมีสัญญา
สัมปทานกำหนดอัตราค่าโดยสารไว้ ซึ่งการบังคับใช้อัตราค่าโดยสารร่วมมีผลต่อรายได้ที่เอกชนควรได้รับ จึง
จำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับผลกระทบ
เนื่องจากการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม 

3)  เพื่อนำระบบอนุญาตมาใช้กับการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม ซึ่งจะทำให้หน่วยงานระดับนโยบาย และหน่วยงาน
ระดับกำกับดูแลสามารถกำกับดูแลได้โดยกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต รวมถึงเงื่อนไขการจัดส่งข้อมูลการเดินทาง 
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สำหรับการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านระบบการขนส่งสาธารณะ 

 

2. คำอธิบายหลักการและประเด็นสำคัญของรา่งกฎหมาย 
 

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  (ร่างฯ)  ประกอบด้วย 7 หมวด โดยแต่ละหมวดมีสาระสำคัญ
ดังต่อไปนี้ 

• หมวดที่ 1 คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม 
− ให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน 

ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
จำนวน 12 คน และให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซี่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 4 คน  ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นเลขานุการ (ร่างฯ มาตรา 5) 

− ให้ คนต. มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมและการบริหารจัดการรหัสความปลอดภัย การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตรา 
ค่าโดยสารร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตรา 
การส่งเงินเข้ากองทุน โดยหักจากรายได้ที ่เกิดจากการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม หรือรายได้ของ  
ผู้ให้บริการขนส่ง รวมถึงอนุมัติการจ่ายเงินจากกองทุน เป็นต้น (ร่างฯ มาตรา 9) 
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• หมวดที่ 2 การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
− ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับผิดชอบงานธุรการของ คนต. รวมถึงมีภารกิจ 

ในการจัดทำและเสนอนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตรา  
ค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะกรรมการ (ร่างฯ มาตรา 14) 

− ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมต้องได้รับใบอนุญาตจาก คนต. โดยใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบตั๋วร่วมประกอบด้วย 3 ประเภท คือ (1) ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  
(2) ใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วม และ (3) ใบอนุญาตการประกอบกิจการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด (ร่างฯ มาตรา 15) 

− การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมจะกระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน หรือ
นิติบุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (ร่างฯ มาตรา 16) 

• หมวดที่ 3 การดำเนินงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
− กำหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม เช่น ประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ตามที่ คนต. กำหนด รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการใช้บริการระบบตั๋วร่วม ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อรายงานต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ เป็นต้น (ร่างฯ มาตรา 21) 

− กำหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม เช่น ดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการตั๋วร่วมสามารถ 
ใช้บริการจากระบบตั๋วร่วมและระบบขนส่งของผู้ให้บริการขนส่งได้ หรือให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตใน
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต เป็นต้น (ร่างฯ มาตรา 22) 

• หมวดที่ 4 อัตราค่าโดยสารร่วม 
− การเก็บค่าโดยสารของผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ 

ที่คณะกรรมการกำหนด และต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของ คนต. (ร่างฯ มาตรา 23) 
− ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม ให้ คนต. คำนึงถึงหลักการต่อไปนี้ (1) การบูรณาการอัตราค่าโดยสาร

ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะที่ต่างระบบและต่างผู้ให้บริการขนส่ง (2) ค่าใช้จ่ายอันสมควรในการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะโดยมีกำไรที่สมเหตุสมผล ตามประเภทและลักษณะของการให้บริการที่เป็นไปตามปกติในการ
ประกอบธุรกิจ (3) ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (4) ต้องไม่เป็นภาระแก่ 
ผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้บริการเกินกว่าปกติ และ (5) การแข่งขันที่เป็นธรรม (ร่างฯ มาตรา 23) 

• หมวดที่ 5 กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม 
− ให้จัดตั้ง“กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม” ขึ้นใน สนข. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน การ

พัฒนา และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  (1) เพื่อ
ส่งเสริมและอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมให้สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก โดย
มีต้นทุนการเดินทางที่สมเหตุสมผล (2) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม (ร่างฯ มาตรา 29) 

  



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น 4 AMP Consultants Ltd. 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

− กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ (ร่างฯ มาตรา 30) 
(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(2) เงินอุดหนุนที่ได้รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(3) เงินรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  
(4) เงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
(5) เงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการขนที่มีหน้าที่นำส่งเงินเข้ากองทุน 
(6) เงินกูท้ี่ สนข. กูโ้ดยความเห็นชอบของ คนต. และโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการกู้ยืมเงิน 
(7) ค่าปรับทางอาญาและค่าปรับทางปกครองที่เกิดจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(8) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน 
(9) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

− เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้ (ร่างฯ มาตรา 33) 
(1) เป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง เนื่องจากการนำอัตราค่าโดยสารร่วม
มาประยุกต์ใช้ 
(2) เป็นเงิน สนับสนุนการจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(3) เป็นเงินสนับสนุนการลงทุนพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการ
ขนส่ง 
(4) ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่งกู้ยืมสำหรับดำเนินการลงทุน ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ
ระบบตั๋วร่วม 
(5) เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัย และพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
(6) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการกำหนด 

− ให้ คนต. ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน และให้ สนข. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานกองทุน 
− ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อำนวยการ สนข. เป็นผู้แทนกองทุน (ร่างฯ มาตรา 34) 

• หมวดที่ 6 การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 
− คนต. มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการได้ (ร่างฯ มาตรา 40) 
− กรณี คนต. ส่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ คนต. สามารถมอบหมายให้

หน่วยงานใด หรือ สนข. เข้าดำเนินการแทนโดยจ้างพนักงานของผู้รับใบอนุญาตได้ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ร่างฯ มาตรา 41) 

• หมวดที่ 7 บทกำหนดโทษ 
− กำหนดโทษทางปกครอง และมีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง (ร่างฯ มาตรา 42) 
− กำหนดโทษอาญา และมีค่าปรับโดยมีคณะกรรมการเปรียบเทียบ (ร่างฯ มาตรา 52) 
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• บทเฉพาะกาล 
− กำหนดรับรองให้บริษัทที่ประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก คนต. ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยจะต้องดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ (ร่างฯ มาตรา 57) 

− เมื่อ คนต. ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าโดยสารร่วมแล้ว ในกรณีที่อัตราค่าโดยสารร่วมดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสัญญาสัมปทาน ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญากับเอกชนดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขสัญญา
สัมปทานให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับดังกล่าวใช้บังคับ 

 
3. บุคคลซี่งได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 
3.1 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน 
 

ประชาชนและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกจากการใช้ระบบตั๋วร่วม ทำให้สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะได้โดยใช้บัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ใบเดียว รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการใช้อัตราค่าโดยสารร่วมซึ่งจะทำให้อัตราค่าโดยสารในกรณีมีการ
เดินทางข้ามระบบมีอัตราลดลง นอกจากนี้ ยังรับสิทธิประโยชน์ในการได้ส่วนลดค่าเดินทางหรือค่าบริการต่าง ๆ ตามการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 
 
3.2 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ 
 

ผู้ ให้บริการขนส่งอาจได้ร ับผลกระทบจากการเข้าร ่วมระบบตั ๋วร ่วม โดยอาจก่อให้เก ิดต้นทุนดำเนินการเพิ ่มเติม 
เพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารเพื่อรองรับเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมที่คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมกำหนดให้ใช้ร่วมกัน 
รวมถึงการเพิ่มขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมสำหรับการให้บริการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
(Central Clearing House: CCH) และการให้บริการตั๋วร่วม (Card Issuer) จากคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม 
 

ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมมีอำนาจ
กำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมซึ่งจะนำไปใช้บังคับกับผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมทุกราย โดยอาจส่งผลกระทบต่อ 
ผู้ให้บริการขนส่งบางรายที่สัญญาสัมปทานได้กำหนดอัตราค่าโดยสารไว้   อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบตั๋วร่วมอาจก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการขนส่งโดยทำให้มีผู้ใช้งานระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น จากการได้รับความสะดวกสบายและส่วนลด 
ค่าโดยสาร 
 

นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม และผู้ให้บริการขนส่งไว้ ซึ่งการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดจะทำให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม และผู้ให้บริการขนส่งมีโทษปรับทางปกครอง 
และโทษอาญาตามที่กฎหมายกำหนด 
 

3.3 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ 
 

หน่วยงานภาครัฐได้รับประโยชน์จากการประมวลผลข้อมูลการใช้งานระบบตั๋วร่วม ซึ่งสามารถนำไปใช้วางแผนและกำหนด
นโยบายด้านการขนส่งสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมเพื่อลดภาระของ
ประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  อย่างไรก็ตาม การใช้งานระบบตั๋วร่วมส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลในการนำหลักเกณฑ์มาตรฐานระบบตั๋วร่วม รวมถึงอัตรา 
ค่าโดยสารร่วมไปใช้บังคับกับผู้ให้บริการขนส่งในกำกับดูแล ซึ่งกรณีเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่มีสัญญาสัมปทานกำกับอยู่ต้องใช้การ
เจรจาเพื่อแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ให้บริการขนส่งบางรายได้รับผลกระทบ และ
ภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น 6 AMP Consultants Ltd. 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

4. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษ 
ทางอาญา รวมทั้งการใชด้ลุพินิจของเจ้าหน้าที่ของรฐั 

 
4.1 เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้มีระบบอนุญาต 
 

เนื่องจากการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการควบคุมและกำกับทางด้านมาตรฐานทางเทคโนโลยี 
รวมถึงการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม ซึ่งการดำเนินการโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาต สามารถใช้บังคับกับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตให้ต้องปฏิบัติตาม แม้ในกรณีที่มีสัญญาสัมปทานเดิมอยู่แล้ว  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สาธารณะ จึงจำเป็นต้องใช้ระบบอนุญาต 
 

4.2 เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้มีระบบคณะกรรมการ 
 

จำเป็นต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในเชิงนโยบายสำหรับการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายระบบ
ตั๋วร่วมยังทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วย หากมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมา 
 

4.3 เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษทางอาญา 
 

ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... กำหนดโทษอาญาใน 2 ฐานความผิด ได้แก่ (1) กรณีประกอบ
กิจการระบบตั๋วร่วมโดยมิได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นกรณีที่มีความจำเป็นต้องกำหนดโทษอาญา เนื่องจากเป็นการกระทำที่กระทบต่อ
ส่วนรวม หากปล่อยให้มีผู้ประกอบการระบบตั๋วร่วมโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
ในด้านเศรษฐกิจ 
 
ในความผิดอาญาอีกฐาน ได้แก่  (2) กรณีผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงกองทุนผู้ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่ง 
เงินบำรุงกองทุน ซึ่งกรณีนี้เนื ่องจากเป็นการกำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุน แต่เมื ่อไม่ดำเนินการจึงจำเป็นต้องใช้โทษอาญา  
เพื่อบังคับให้ดำเนินการ 
 

4.4 เหตุผลความจำเป็นในการใชด้ลุพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

มีความจำเป็นในการกำหนดให้ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดำเนินการพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 
• การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม 
• การพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
• การพิจารณาพิจารณาโทษปรับทางปกครอง 
• การพิจารณาเปรียบเทียบปรับในโทษอาญา 

 
ทั้งนี้ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จะต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมาย เช่น หลักความเสมอภาค และหลักความได้สัดส่วน หรือ
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง เป็นต้น 



 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการบรรยาย 
 

 



ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจรกระทรวงคมนำคม

โครงกำรศึกษำจัดท ำแผนกำรก ำกับ
กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

20 มกรำคม 2564

กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น 
“ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำร

ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”



ส่วนที่ 1

หลักกำรและเหตุผลของ
กำรก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วม

2



จุดมุ่งหมำยของรัฐในกำรก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วม

• ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนในการร่วมให้บริการ
ระบบตั๋วร่วมและการจัดเก็บค่าโดยสาร 

• ก าหนดขอบเขตความร่วมมือการให้บริการของระบบตั๋วร่วม 

• การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง

• ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

• จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม
และระบบขนส่งสาธารณะ

3



ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

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

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

21 มกรำคม 2562
ในการประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง 
พ.ร.บ. ฯ ครั้งท่ี 1/2562 เห็นสมควรให้
ปรับ (ร่ำง) พ.ร.บ. ฯ เป็นร่ำงระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำร
จัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

15 เมษำยน 2563
ครม. เห็นชอบในหลักการ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ

26 พฤศจิกำยน 2563
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563

ปัจจุบัน
(ร่าง) พ.ร.บ. อยู่ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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สำระส ำคัญของร่ำง พ.ร.บ. กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมฯ (ฉบับเข้ำ ครม.)

คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

กรมกำรขนส่งทำงรำง
หน่วยงำนก ำกับดูแล

บริษัทบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม (CTC)

เลขำนุกำร
(สนข.)

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

ระดับนโยบำย

• ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
และมาตรฐานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมต่อคณะกรรมการ

• ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมของบริษัท
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้ให้บริการภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับก ำกับดูแล

• ให้บริการหรือจัดให้มีการให้บริการระบบตั๋วร่วม โดยด าเนินการตามแนวนโยบาย
และแผนการที่ได้รับมอบหมายมาจากภาครัฐ

• ก ากับดูแลมาตรฐานและระบบตั๋วร่วม รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
• รวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ

น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการวางแผนและก าหนดนโยบายด้านการขนส่งมวลชน

ระดับปฏิบัติกำร
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หมำยเหตุ:
• บริษัทฯ มอี านาจอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ร่วมออก จ าหน่าย 

หรือเติมเงินระบบตั๋วร่วมของบริษัทฯ รวมถึงมีอ านาจเพิกถอนการอนุญาต
• ก ากับดูแลผู้ออกและจ าหน่ายบัตรตั๋วร่วมรายอ่ืน
• ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ออกและจ าหน่ายตั๋วร่วมรายอื่น

6

กำรก ำกับดูแลภำยใต้ร่ำง 
พ.ร.บ. กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมฯ (ฉบับเข้ำ ครม.) 

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

การจัดตั้งบริษัท

การประกอบกิจการ

ผู้ร่วมออก 
จ าหน่าย หรือเติมเงิน

ระบบตั๋วร่วม

• ต้องขอใบอนุญำต
จำกรัฐมนตรี

• ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกรัฐมนตรี

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

ถือหุ้นบริษัท

• การประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
1) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
2) การบริหารจัดการกิจการต่อเนื่องกับระบบตั๋วร่วม

• ต้องได้รับใบอนุญำตจำก รมต. คมนำคม
• รมต. คมนาคม โดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบาย

ระบบตั๋วร่วมมีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

• ขออนุญำตจำก
บริษัทบริหำร
จัดกำรระบบตั๋วร่วม
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ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

(1) จัดท าและเสนอนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการรระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม
และค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะรัฐมนตรี

(2) ก าหนดแผนงานและหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวทางบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(3) ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการตามนโยบาย 
(4) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องให้มีการออกระเบียบ ประกาศ:

• มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
• หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
• การเช่ือมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการ
• การบริหารจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม

(5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน 
(6) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของผู้ให้บริการขนส่ง

• ก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง
• ก ากับดูแลการด าเนินการของผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในการปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรฐานท่ี คนต. ก าหนด 

หน่วยงำนระดับนโยบำย: คณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม (คนต.)

หน่วยงำนระดับก ำกับดูแล: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.)



ข้อจ ำกัดของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี

8

หลักกำร: มาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติให้ นำยกรัฐมนตรีใน
ฐำนะหัวหน้ำรัฐบำลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรวำงระเบียบ
ปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ สำมำรถวำงแนวทำง
ต่อไปน้ี
• ก าหนดขอบเขตความร่วมมือการให้บริการของ

ระบบตั๋วร่วม 
• วางแนวทางให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไข

เกี่ยวกับการให้บริการระบบตั๋วร่วมในสัญญา
สัมปทานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อจ ำกัด:
• บังคับได้แค่หน่วยงานของรัฐสังกัดฝ่ายบริหาร
• การจัดตั้งกองทุนสามารถท าได้โดยการตรา

พ.ร.บ. เท่านั้น

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ: ร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่จะออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 11 (8) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 
2534 ที่เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของบุคคลหรือ
องค์กรเอกชน หรือเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการที่ก าหนด
อ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ เอกชนต้อง
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากมี
สาระส าคัญเกินกว่าที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้



สรุปควำมจ ำเป็นของกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
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• ก ากับบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่อาจไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
• ติดตามก ากับผู้ประกอบการขนส่งเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
• จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม

และระบบขนส่งสาธารณะ
• ออกระเบียบ ประกาศ:

- การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณอัตราค่าโดยสารร่วมและก าหนดอัตราค่า
โดยสารร่วม
- มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
- การก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อก าหนดของระบบตั๋วร่วม
- การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่ง
- การบริหารจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม



ส่วนที่ 2
กำรก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วม
ในต่ำงประเทศ
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ภำพรวมโครงสร้ำงระบบตั๋วร่วมในต่ำงประเทศ

11

รำยละเอียด สิงคโปร์ เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง เกำหลีใต้ (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.

หน่วยงำน
ผู้มีอ ำนำจอนุญำต

Public Transport Council Public Transport Council
Hong Kong Monetary Authority
(HKMA)

Seoul Metropolitan Government

แหล่งเงินทุน งบประมาณภาครัฐ ทุนของบริษัทเอกชน
กิจการร่วมค้า
(PFI: Joint Ventures)

การลงทุนจากภาคเอกชน
(Private Capital)

กำรด ำเนินกิจกำร EZ-Link NETS Octopus Cards Ltd. T-money Co., Ltd.

ควำมเป็นเจ้ำของ
Land Transport Authority 
LTA

NETS
Major Transit operators in 
Hong Kong

Seoul Metropolitan Government

ประเภทโครงกำร
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



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตั๋วร่วม - สิงคโปร์
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Public Transport Council Act (Chapter 259B)

ในพระราชบัญญัติได้มอบอ านาจให้แก่
Public Transport Council (PTC) โดย
ให้มีอ านาจกระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเป็นการกระท า 
ท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามระราช
บัญญัติ

ผู้ให้บริกำรรถไฟ ผู้ให้บริกำรรถโดยสำรประจ ำทำง

จุดประสงค์และอ ำนำจหน้ำที่ หน่วยงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง

1. เพ่ือก ากับดูแลอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจ าทาง
รถไฟ และแท็กซี่

2. เพ่ือส่งเสริมและอ านวยสะดวกในการพัฒนาอัตรา 
ค่าโดยสารเพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือควบคุมดูแลการให้บริการช าระตั๋วส าหรับรถโดยสาร
ประจ าทางและรถไฟ

4. เพ่ือป้องกันการหลีกเล่ียงค่าโดยสารของผู้ใช้บริการโดยการ
ควบคุมค่าปรับ

ระบบกำรให้อนุญำต

1) บริษัท Clearing House
2) บริษัทระบบตั๋วร่วม



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตั๋วร่วม – สิงคโปร์ (ต่อ)
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Fuel Equalization Fund

“จุดประสงค์ของกองทุนเพื่อลดผลกระทบจากราคาพลังงานท่ีปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กล่าวคือเมื่อราคาพลังงานปรับตัวลดลง 
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน และเมื่อราคา
พลังงานปรับตัวสูงขึ้นกองทุนจะน าเงินมาช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กระทบ
ต่ออัตราค่าโดยสารมากจนเกินไป”

งบดุลกองทุนเพ่ือควำมเท่ำเทียมด้ำนพลังงำน ช่วงปี 2014-2015

OperatorEqualization Fund

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



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตั๋วร่วม - เกำหลีใต้
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สำระส ำคัญของกฎหมำย กำรก ำกับด้ำนกำรประกอบกิจกำร

Act on Promotion and Facilitation of the Use of Public Transport

1. ก าหนดให้ Minister of Land, Infrastructure and Transport 
(MOLIT) มีหน้าท่ีจัดท าแผนแม่บทการเช่ือมต่อบัตรโดยสาร
อัจฉริยะร่วมกัน (Master Plan for National Interoperation)
และให้มีการจัดท าแผนการเช่ือมต่อในระดับภูมิภาค (จัดท าโดย
หน่วยงานท้องถิ่น) โดยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทหลักและต้อง
ได้รับการอนุมัติจาก MOLIT ด้วย

2. ผู้ให้บริการขนส่งท่ีจะติดตั้งระบบตั๋วร่วม ต้องด าเนินการ
ตามแนวทางท่ีแผนแม่บทก าหนด

3. ให้ MOLIT มีหน้าท่ีในการให้การรับรอง (Certification) 
ว่าอุปกรณ์ของผู้ให้บริการระบบตั๋วร่วมเป็นไปตามมาตรฐาน

4. MOLIT อาจแต่งตั้งหน่วยงานใดเพื่อท าหน้าท่ีเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบมาตรฐาน (Evaluation Institute)
เพ่ือท าการทดสอบและรายงานผลการทดสอบให้ MOLIT 
เพ่ือพิจารณาและให้การรับรองต่อไป

5. ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตั๋วร่วม

• การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมในเกาหลีใต้ 
ไม่มีกำรใช้ระบบใบอนุญำต

• เอกชนสามารถเข้าด าเนินการระบบตั๋วร่วมผ่านโครงการ PPP
และการก ากับดูแลเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และก ากับโดยใช้สัญญาสัมปทาน ซึ่งจะเป็นไปตามแผนแม่บทฯ

• ผู้ให้บริกำรระบบตั๋วร่วมจะต้องได้รับกำรรับรอง (Certificate) 
ของอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรให้บริกำร จำก MOLIT 

กำรด ำเนินกำรระบบตั๋วร่วม

• ระดับนโยบำย : 

• ระดับก ำกับดูแล : หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
(กรณีกรุงโซล ได้แก่ Seoul Metropolitan Government)

• ระดับปฏิบัติกำร : 
เป็นทั้งผู้ให้บริการออกบัตรและเปน็บริษัท Clearing
(เฉพาะกรณีกรุงโซล )

▪ เนื่องจากเกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ใหญ ่ท าให้มีกำรด ำเนินกำรระบบตั๋วร่วม
โดยแบ่งตำมเขตภูมิภำค ส่งผลให้มีผู้ประกอบการได้หลายรายดงัรูป



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตั๋วร่วม - เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง
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กำรก ำกับด้ำนกำรประกอบกิจกำร

➢ ไม่พบว่ำมีกฎหมำยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม

1. การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่มีกำรใช้ระบบใบอนุญำต
2. เอกชนสามารถเข้าด าเนินการระบบตั๋วร่วมผ่านโครงการ PPP และการก ากับดูแลเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

และโดยก ากับผ่านใช้สัญญาสัมปทาน

กำรด ำเนินกำรระบบตั๋วร่วม

• ระดับนโยบำย : Hong Kong Government

• ระดับก ำกับดูแล : Hong Kong Government

• ระดับปฏิบัติกำร :
เป็นท้ังผู้ให้บริการออกบัตรและเป็นบริษัท Clearing

• เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นเมืองขนาดเล็กท่ีสามารถด าเนินการระบบตั๋วร่วม
ได้โดยใช้บริษัทเดียวได้ ผ่านระบบ PPP

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ Octopus Cards Ltd. 

➢ สัดส่วนการถือหุ้นใน Octopus Cards Ltd. เป็นการรวมตัวกัน
ของผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 



ส่วนที่ 3
สรุปสำระส ำคัญของ
ร่ำง พ.ร.บ. ตั๋วร่วมฯ
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

• โครงสร้ำงก ำกับดแูลเดมิ ภำยใต้
ร่ำงพ.ร.บ.ฯ (ฉบับเข้ำ ครม.)
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ระดับนโยบำย

ระดับก ำกับดูแล

ระดับปฏิบัติกำร

คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

กรมกำรขนส่งทำงรำง

บริษัทบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม (CTC)

เลขำนุกำร
(สนข.)

• โครงสร้ำงก ำกับดแูลใหม่ท่ีเสนอ

คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

สนข.

บริษัทบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม (CTC)

เลขำนุกำร

หมำยเหตุ: ด ำเนินนโยบำยไม่มีกำรจ ำกัดประเภทและจ ำนวนผู้บริหำรจัดกำรระบบตัว๋ร่วม
ที่มา: ที่ปรึกษา



โครงสร้ำงคณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

ปลัดกระทรวงคมนำคม

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

ปลัดกระทรวงคมนำคม

ร่ำงพระรำชบัญญัติ (ฉบับเข้ำ ครม.) ร่ำงพระรำชบัญญัติ(ฉบับปรับปรุง)

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ: จ ำนวนไม่เกิน 7 คน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ: จ ำนวนไม่เกิน 4 คน
18



• ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมท้ังในกิจการท่ีเกี่ยวข้องก าหนดแนวทางและระยะเวลาการด าเนินงานและ
ระยะเวลาเข้าร่วมด าเนินงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

• มอบหมายส านักงานหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการก าหนดนโยบาย
• ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในเรื่องต่อไปนี้

❑ มาตรฐานการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและการบริหารจัดการรหัสระบบความปลอดภัย
❑ การเช่ือมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางกับผู้ให้บริการภาคขนส่ง
❑ การก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อก าหนดของระบบตั๋วร่วม 

อ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับนโยบำยอัตรำค่ำโดยสำรร่วมและกองทุน

19

หน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม

อ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและมำตรฐำน

• ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในเรื่องต่อไปนี้
❑ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรค ำนวณอัตรำค่ำโดยสำรร่วมและอัตรำค่ำโดยสำรร่วม
❑ การก าหนดโครงสร้ำงอัตรำค่าโดยสารร่วม ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อื่นใดในระบบตั๋วร่วม

• การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการส่งเงินเข้ากองทุน
• ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
• อนุมัติการจ่ายเงินจากกองทุน
• ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน รวมท้ังประเมินความคุ้มค่าในการให้การส่งเสริมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
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หน้ำที่และอ ำนำจของ สนข. ในฐำนะเลขำฯ คนต.

เสนอแนะต่อ คนต.

• จัดท าและเสนอนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและ
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะกรรมการ 

• จัดท าและเสนอมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนงานในการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วมต่อคณะกรรมการ 

• เสนอแนะต่อคณะกรรมการให้มีการออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือกฎในเรื่องดังต่อไปนี้ 
❑ มาตรฐานเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
❑ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
❑ การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้ประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่ง
❑ การบริหารจัดการระบบจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม

หน้ำที่และอ ำนำจอื่น ๆ

• ศึกษาวิจัย รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วม 
และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่ง

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
• ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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หน้ำที่และอ ำนำจของ สนข. ในฐำนะหน่วยงำนก ำกับดูแล

กำรก ำกับดูแลผู้ประกอบกำรที่เก่ียวข้องกับระบบตั๋วร่วม

• ก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
ของผู้รับใบอนุญาต 

• ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและการด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะกรรมการ 

• ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมท้ังระยะเวลาจัดส่งรายได้จากการออกและจ าหน่ายตั๋วร่วมให้แก่ส านักงาน 
• สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด
• สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขปัญหาจากการร้องทุกข์จากผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาก าหนด 



กำรให้อนุญำตภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ. ฯ

โครงสร้ำงก ำกับดูแลเดมิ ภำยใต้ร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรจัดกำรระบบตัว๋ร่วม พ.ศ. …. (ฉบับเข้ำครม.)

22

• อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการออกบัตรนั้นยังต้องด าเนินการขออนุญาตหรือ
ขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560

โครงสร้ำงก ำกับดูแลใหมท่ี่เสนอ

รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม

บริษัทบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม

ผู้ให้บริกำรออก
และจ ำหน่ำยตั๋วร่วม

ให้อนุญำต

ให้อนุญำต
บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
มีอ านาจเพิกถอนการอนุญาต
ดังกล่าวด้วย ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนนั้นไม่ปฏิบัติ
ต ามหน้ าที่ ที่ ก าหนดไว้ ตาม 
พ.ร.บ. นี้ หรือตามข้อตกลงใน
การอนุญาต

รัฐมนตรีมีอ านาจในการเพิกถอน
ใบอนุญาตกรณีผู้ได้รับใบอนุญาต
ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในใบอนุญาต 
เช่น ไม่จัดส่งข้อมูลการเดินทาง

Enforcement

ระบบใบอนุญำต

คนต.

ผู้ให้บริกำร
ศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำง
(Central Clearing House)

ผู้ให้บริกำรตั๋วร่วม
(Card Issuer)

ให้อนุญำต ให้อนุญำต

รับรองอุปกรณ์ 
โดยก ำหนดเป็นเงื่อนไขใบอนญุำต

• การเพิกถอนอนุญาตจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
หากมีบริษัทบริหารจัดการ หรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
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อ ำนำจในกำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม

คณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม
มีอ านาจก าหนดก าหนดอัตรำค่ำโดยสำรสูงสุดส ำหรับกรณีผู้โดยสำร
เดินทำงต่ำงรูปแบบกำรเดินทำง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ค ำนวณอัตรำค่ำโดยสำรสูงสุดส ำหรับค่ำโดยสำรร่วม ดังกล่าว

ภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. …. 

ภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ.
กำรบริหำรจัดกำรระบบตัว๋ร่วม พ.ศ. …. 



อ ำนำจในกำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม
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ข้อเสนอเรื่องรูปแบบกำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม

ระยะ รูปแบบ รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ระยะที่ 1 ระบบรถไฟฟ้า • ให้รถไฟฟ้าทุกโครงการใช้ตารางค่าโดยสาร 

(Fare Table) เดียวกัน โดยจ าเป็นต้องแก้ไข
สัญญาสัมปทานเดิม ซึ่งรัฐต้องสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
และปรับสัญญาสมัปทานในอนาคตให้ใช้ตำรำง
ค่ำโดยสำร (Fare Table) เดียวกัน พร้อม
ก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรสูงสุด

• คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรขนส่งทำงรำง

• กรมกำรขนส่งทำงรำง

ระยะที่ 2 ข้ามระบบระหว่างรถไฟฟ้า 
รถโดยสาร เรือโดยสาร

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

• คณะกรรมกำรนโยบำยระบบ
ตั๋วร่วม (คนต.)

• ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำร
ขนส่งและจรำจร (สนข.)



อ ำนำจในกำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม

• โครงสร้ำงเดิม ภำยใต้
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ….  
(ฉบับเข้ำครม.)
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คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

กรมกำรขนส่งทำงรำง

เลขำนุกำร
(สนข.)

ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์
อ่ืนใดในระบบตั๋วร่วมหรือการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งในกิจการ
ที่เก่ียวข้องหรือกิจการต่อเนื่อง

ก ากับดูแลให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการฯ

• โครงสร้ำงใหม่

คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

สนข.

▪ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณอัตราค่าโดยสารร่วม
▪ ก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม

โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
• การบูรณาการอัตราค่าโดยสาร
• ค่าใช้จ่ายอันสมควรในการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยมีก าไรที่สมเหตุสมผล
• ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
• ต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้บริการเกินกว่าปกติ
• การแข่งขันท่ีเป็นธรรม

ก ากับดูแลอัตราค่าโดยสารร่วมที่ผู้ให้บริการขนส่งก าหนด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คนต.



กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่ำโดยสำรร่วม

• ควำมจ ำเป็นของกองทุน (วัตถุประสงค์ของกองทุน)

▪ เพ่ือสนับสนุนในการด าเนินงาน การพัฒนา และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
▪ เพื่อชดเชยรายได้ให้กับผู้ให้บริการขนส่งท่ีได้รับผลกระทบเนื่องจากการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม
▪ เพ่ืออุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง
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• กำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตัว๋ร่วมและค่ำโดยสำรร่วม

▪ ใหจ้ัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมขึ้นใน สนข.
▪ ในกิจการของกองทุนท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ ำนวยกำร สนข. เป็นผู้แทนกองทุน
▪ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้

1) เป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง 
เนื่องจากการน าอัตราค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้

2) เป็นเงินสนับสนุนการจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
3) เป็นเงินสนับสนุนการลงทุนพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่ง
4) ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่งกู้ยืมส าหรับด าเนินการลงทุน ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการระบบตั๋วร่วม
5) เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัย และพัฒนาระบบตั๋วร่วม
6) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. วินัยกำรเงิน

กำรคลังฯ
• พ.ร.บ. กำรบริหำร

ทุนหมุนเวียนฯ
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กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่ำโดยสำรร่วม

แนวทาง
ที่เป็นไปได้

▪ หลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังฯ

• ม. 26 การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภำษีอำกรหรือค่ำธรรมเนียมเพ่ิมขึน้จากที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใด
เป็นการเฉพาะจะกระท ำมิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรำยได้ของ อปท.

• ม. 35 กำรกันเงินรำยได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น 
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย

แนวคิด : กำรหำเงินเข้ำกองทุน
▪ แหล่งที่มำรำยได้ของกองทุน

1) รายได้จากการขายสินค้า การให้บริการ หรือการให้กู้ยืมเงิน

2) รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และเงินเพ่ิมท่ีกฎหมายก าหนด

3) รายได้จากเงินน าส่งหรือเงินสมทบจากผู้มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าว

4) รายได้จากการกันเงินภาษีหรือการกันเงินประเภทอื่นซึ่งเป็นอ านาจจัดเก็บของกฎหมายอื่น

5) รายได้จากการกันเงินจากทุนหมุนเวียนอื่น



• ท ำหน้ำที่เป็น
คณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนฯ
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คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม 

(คนต.)

สนข.

เลขำนุกำร

• ท ำหน้ำที่เป็น
ส ำนักงำนกองทุน

กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่ำโดยสำรร่วม

MODEL: กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบาย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 
โดยส านักงาน BOI เป็นส านักงานบริหารกองทุน

โครงสร้ำงกำรบริหำรกองทุน แหล่งที่มำของเงินกองทุน

1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
2) เงินอุดหนุนที่ได้รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

(รมต. ขอรับจัดสรรตามความจ าเป็น)
3) เงินรำยได้ที่ได้รับจำกส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล

ตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด* (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา)
4) เงินค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต
5) เงินที่ได้รับจำกผู้รับใบอนุญำตและผู้ให้บริกำรขนส่ง

โดยหักจำกรำยได้ที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรระบบตั๋วร่วม 
หรือรำยได้ของผู้ให้บริกำรขนส่งเอกชนรำยใหม่เมื่อสัญญำสัมปทำน
มีข้อสัญญำให้ผู้ให้บริกำรขนส่งเอกชนรำยใหม่ต้องส่งเงินเข้ำกองทุน

6) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการด าเนินงานของกองทุน 
รวมทั้งการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

7) ค่าปรับทางอาญาและค่าปรับทางปกครองที่เกิดตามพระราชบัญญัตินี้
8) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน
9) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

หมายเหตุ: การจัดท าสัญญาสัมปทานในอนาคตควรมีข้อสัญญา
ก าหนดให้เอกชนผู้รับสัมปทานต้องน าส่งเงินเข้ากองทุนนี้ด้วย

• ผอ. สนข. 
ท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนกองทุน
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บทเฉพำะกำล : แนวทำงกำรด ำเนินกำรกับสัญญำสัมปทำนเดิม

คณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วมออกข้อบังคับว่ำด้วยอัตรำค่ำโดยสำรร่วม

อัตราค่าโดยสารร่วมกระทบต่อสัญญาสัมปทาน 
สัญญาร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุน

อัตราค่าโดยสารร่วมไม่กระทบต่อสัญญา
สัมปทาน สัญญาร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุน

• หน่ วยงานของรั ฐ ท่ี เป็ นคู่ สัญญากับ เอกชน
ด าเนินการเจรจำเพื่อแก้ ไขสัญญำสัมปทาน 
สัญญาร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุนแล้วแต่กรณี

• ด าเนินการภำยใน 180 วันนับแต่วันท่ีข้อบังคับ
ว่าด้วยอัตราค่าโดยสารร่วมใช้บังคับ

ด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าโดยสาร
ร่วมและสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมงาน หรือ
สัญญาร่วมลงทุนเดิมต่อไป



ส่วนที่ 4 แผนกำรด ำเนินงำน
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กำรศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล 
กฎ ระเบียบ ข้อก ำหนด ประกำศ

และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

กำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่ำง พ.ร.บ.ฯ)
• การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
• การจัดหาเงินทุนในการส่งเสริมระบบต๋ัวร่วมและค่าโดยสารร่วม
• การจัดหาข้อมูลการเดินทาง

ผลกำรศึกษำโครงกำร
กำรทบทวนร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรจัดกำรระบบตัว๋ร่วม 

พ.ศ. …. 1

กำรปรับปรุงร่ำง พ.ร.บ.ฯ และจัดเตรียมเอกสำรร่ำง พ.ร.บ.ฯ4

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

รัฐสภา

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (Website) 
ประชาสัมพันธ์โครงการ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ไม่ครบถ้วน หรือเห็นสมควรให้รับฟังความคิดเห็น
หรือวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเตมิ 

ครบถ้วนและเห็นสมควรน าเสนอ

กรณีที่ไม่มีการแก้ไข

เห็นสมควรส่งตรวจพิจารณา 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กระทรวงคมนำคม

เห็นสมควรน าเสนอ

กรณีที่มีการแก้ไข

การวิเคราะห์ความจ าเป็น
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

จากกฎหมาย2

การรับฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบกลาง3

การเผยแพร่ในระบบกลาง3

ขอบเขตงำนตำม ToR

กำรให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร5

ขั้นตอนกำรจัดท ำและกำรเสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำร
จัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

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

คณะกรรมการพฒันากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
3 มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
4 มาตรา 25 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและ

การประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562
5 ในกรณีที่มีการร้องขอจาก สนข.

ที่มา: ปรับปรุงจากขั้นตอนการจัดท าร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562
(ตราขึน้เพือ่รองรับหลักการตามบทบัญญัตมิาตรา 77 และมาตรา 258 ค.
ด้านกฎหมาย (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย), กองพัฒนากฎหมาย
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำง พ.ร.บ. กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ

กำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ผลกระทบ

1) การวิเคราะห์ความจ าเป็นและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2565

2) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรา่งกฎหมาย 20 มกราคม 2565

3) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง 20 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565*

4) การปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ หลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น
และจัดเตรียมเอกสาร
• ร่างพระราชบัญญัติการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
• รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
• รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2565

กำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี (ก่อนคณะรัฐมนตรีรับหลักกำร)

1) การน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าร่างฯ พ.ร.บ. พิจารณา 21 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

2) การน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมนุเวียนพิจารณา 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565

3) การจัดท าและตรวจสอบเอกสารเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการรา่งกฎหมาย

ภายในเดือนมิถุนายน 2565

กำรเสนอร่ำงกฎหมำยภำยหลังคณะรัฐมนตรีรับหลักกำร

1) การตรวจสอบร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2565 (ประมาณ 3 เดือน)

2) ค.ร.ม. น าเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่รัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว. พิจารณา) 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2565 (ประมาณ 3 เดือน)

3) การประกาศราชกิจจานุเบกษา ภายในปลายเดือนธันวาคม 2565 
(ส่งเรื่องให้ สลค. ก่อนประกาศอย่างน้อย 2 สัปดาห์)** 33
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ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำง พ.ร.บ. กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

รำยละเอียด
ระยะเวลำด ำเนินกำร (2565)

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

1. กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงกฎหมำยตำมหลักเกณฑ์ รธน. ม. 77
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (20 ม.ค. 65)
- รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง อย่างน้อย 15 วัน (20 ม.ค. – 4 ก.พ. 65)

2. ปรับปรุงร่ำงกฎหมำย  ท ำรำยงำนสรุปควำมเห็นและจัดท ำรำยงำน RIA 

3. เสนอร่ำงกฎหมำยและเอกสำรประกอบต่อ คกก. จัดท ำร่ำงฯ พ.ร.บ.

4. เสนอกรมบัญชีกลำงและ คกก. นโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนเพ่ือขอจัดต้ังกองทุน

5. จัดท ำเอกสำรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำรับหลักกำรร่ำงกฎหมำย

6. กำรพิจำรณำของ ครม. (ภำยในเดือน มิ.ย. 65)

7. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (พิจำรณำแล้วส่ง ครม.)

8. ครม. น ำเสนอร่ำงกฎหมำยเข้ำสู่รัฐสภำ (ส.ส. และ ส.ว. พิจำรณำ) 

9. กำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ (ภำยในปี 65)

20 ม.ค. – 4 ก.พ.

21 ม.ค. – 20 ก.พ.

21 ก.พ. – 31 มี.ค.

15 มี.ค. – 15 พ.ค.

1 พ.ค. – 31 พ.ค.

15 มิ.ย. – 15 ก.ย.

16 ก.ย. – 15 ธ.ค.

หมำยเหตุ : หำกสำมำรถด ำเนินกำรข้ึนตอนใดได้เร็วกว่ำที่ก ำหนดไว้
จะท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรได้เร็วข้ึน สนข. สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำได้

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนขึ้นอยู่กับ
หน่วยงำนอื่น อำจส่งผลให้เกิดควำม

ล่ำช้ำจำกแผนท่ีก ำหนดไว้



ส่วนที่ 5 ประเด็นรับฟังควำมคิดเห็น
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ประเด็นรับฟังควำมคิดเห็น (1)

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดองค์ประกอบของ คนต. มีควำมเหมำะสมหรือไม่

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดอ ำนำจของ คนต. ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม มีควำมเหมำะสมหรือไม่

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ สนข. ในฐำนะหน่วยงำนก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วม
มีควำมครอบคลุมเพียงพอหรือไม่

ควำมเห็นต่อกำรน ำระบบอนุญำตมำใช้ก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรระบบตั๋วร่วม มีควำมเหมำะสมหรือไม่

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรระบบตั๋วร่วม
มีควำมเหมำะสมหรือไม่

1

2

3

4

5
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ประเด็นรับฟังควำมคิดเห็น (2)

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดวิธีกำรจัดหำข้อมูลกำรใช้บริกำรระบตั๋วร่วม ข้อมูลกำรเดินทำง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ 
โดยให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับใบอนุญำต ซึ่งหำกไม่ด ำเนินกำรจะมีโทษปรับทำงปกครองนั้น มีควำมเหมำะสมหรือไม่

ควำมเห็นต่อควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม”

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดแหล่งที่มำของเงินกองทุน มีควำมเหมำะสมหรือไม่

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน มีควำมเหมำะสมหรือไม่

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดบทเฉพำะกำล ในกรณีที่อัตรำค่ำโดยสำรร่วมไม่สอดคล้องกับอัตรำค่ำโดยสำรที่ใช้อยู่เดิม 
โดยเฉพำะกรณีที่มีสัญญำสัมปทำนก ำหนดไว้ มีควำมเหมำะสมหรือไม่
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