
ความเป็นมา

ผลลัพธ์จากการศึกษา 
1) แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตั๋วร่วมของประเทศไทย ให้รองรับการชําระค่าโดยสารด้วย
บัตรแมงมุม บัตร MRT Plus บัตร MRT บัตร Rabbit และบัตรอื่น ๆ ในรูปแบบ Account Based 
Ticketing (ABT) ตลอดจนในอนาคตสามารถพัฒนาจากระบบ Closed-loop เป็นบริการ
บนระบบ Open-loop สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึง การใช้งาน
และชําระเงินกับบริการอื่นนอกภาคขนส่ง (Non-Transit)

2) กลไกหรือแผนการกํากับดูแลการบริหารงานระบบตั๋วร่วมที่ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั ้งแนวทางการติดตามประเมินผล ซึ ่งสามารถช่วยให้การพัฒนาระบบ
และการใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

3) นโยบายและระบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ของระบบขนส่งมวลชน 
ที่สามารถดึงดูดให้มีผู้มาใช้งานระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมของระบบตั๋วร่วมที่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ และไม่เป็นภาระแก่ผู้ใช้บริการ 

4) รูปแบบเงินทุนและกลไกด้านการเงินของภาครัฐในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม 
และสนับสนุนการพัฒนาและการดําเนินงานระบบตั๋วร่วมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

5) ร่างกฎหมายในการกํากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....) เพื่อให้สามารถตอบสนองเงื่อนไขและความต้องการของผู้ใช้บริการ
และผู้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงคมนาคมและสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี ที่มอบนโยบายให้ดําเนินโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม และโครงการจัดทําระบบ
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ CCH เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชน
โดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชนเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน
 

ที่ผ่านมา สนข. ได้ดําเนินโครงการเพื่อเตรียมการนําระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาใช้ ดังนี้

นอกจากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังได้ดําเนินโครงการดําเนินงาน
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Management Consultant: CTMC) ซึ่งเป็น
การดําเนินการต่อจากโครงการ CCH ของ สนข. เพื่อปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลและระบบบริหาร
จัดการรายได้กลาง ให้สามารถใช้งานในลักษณะของตั๋วร่วมได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

• โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้ (พ.ศ. 2552)

• โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารส ําหร ับการขนส่งสาธารณะ
ทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ (พ.ศ. 2553)

• โครงการดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management 
Services: PMS) (พ.ศ. 2560)

• โครงการจัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing 
House: CCH) (พ.ศ. 2560) เพื่อพัฒนา “ระบบบัตรแมงมุม” ให้เป็นตั๋วร่วม
ของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

       สนข. จึงดําเนินโครงการ “ศึกษาจัดทําแผนการกํากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ  

การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

สาระสําคัญ
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

หมายเหตุ: คนต. = คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
สนข. = สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หมวด 2
การบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด 3
การดําเนินงานในการ
บริหารจัดการระบบ

ตั๋วร่วม

หมวด 4
อัตราค่าโดยสารร่วม

บทเฉพาะกาล

หมวด 1
คณะกรรมการ
นโยบายระบบ

ตั๋วร่วม

ส่วนที่ 2
การประกอบกิจการ

ระบบตั๋วร่วม

• ให้ สนข. รับผิดชอบงาน
ธุรการของ คนต. และ
มีอํานาจในการกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการ
ระบบตั๋วร่วม

• การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมต้องได้รับใบอนุญาต
จาก คนต.
• กิจการระบบตั๋วร่วมที่ต้องขอใบอนุญาต ได้แก่

1. ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
2. ใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วม

• ผู้รับใบอนุญาตต้อง
ประกอบกิจการระบบ
ตั๋วร่วมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตามที่กําหนด
• ผู้ให้บริการขนส่งต้องให้
ความร่วมมือกับ
ผู้รับใบอนุญาตในการ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

• ให้ คนต. มีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ
คํานวณอัตราค่าโดยสารร่วม
และกําหนดอัตรา
ค่าโดยสารร่วม
• ผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วม
ระบบตั๋วร่วมจะต้องเก็บ
ค่าโดยสาร ไม่เกินอัตรา
ที่ คนต. กําหนด

• ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น
ใน สนข. 
• ให้ คนต. ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการบริหาร
กองทุน
• ให้ผู้อํานวยการ สนข. 
เป็นผู้แทนกองทุน
•มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อส่งเสริมและ
อุดหนุนประชาชน
ผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วม
ให้สามารถใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนด้วย
ความสะดวก โดยมี
ต้นทุนการเดินทาง
ที่สมเหตุสมผล

2.เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน
ระบบตั๋วร่วมของ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ที่ได้รับผลกระทบ
เนื่องจากการเข้าร่วม
ระบบตั๋วร่วม

หมวด 6
การพักใช้และ

เพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 7
บทกําหนดโทษ

หมวด 5
กองทุนส่งเสริม
ระบบตั๋วร่วม

ส่วนที่ 1
การกํากับดูแล

หน้าที่ของ
ผู้รับใบอนุญาต
และผู้ให้บริการ

ขนส่ง

การกําหนดอัตรา
ค่าโดยสารร่วม อื่นๆหน่วยงาน

ระดับนโยบาย

หน่วยงาน
กํากับดูแลและ

เงื่อนไข
การประกอบกิจการ

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 



เอกสารประชาสัมพันธ์

ความเป็นมาของการจัดทํา
กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

โครงการศึกษาจัดทําแผนการกํากับ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”

29 มีนาคม 2561
กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ((ร่าง) พ.ร.บ. ฯ) 
ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี

13 กรกฎาคม 2561
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สั่งให้กระทรวงคมนาคม รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) พ.ร.บ. ฯ อีกครั้ง (หนังสือ ที่ นร 0503/21211) 

21 มกราคม 2562
ในการประชุมคณะกรรมการจัดทํา (ร่าง) พ.ร.บ. ฯ ครั้งที่ 1/2562 
เห็นสมควรให้ปรับ (ร่าง) พ.ร.บ. ฯ เป็น ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

15 เมษายน 2563
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563

26 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ปัจจุบัน
(ร่าง) พ.ร.บ. ฯ อยู่ระหว่าง
การดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


