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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
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1.  บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมา 
 

กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มอบ
นโยบายให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม และโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ Central 
Clearing House (CCH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุก
ระบบขนส่ง และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชน  
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน  
  
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้งาน โดยได้ดำเนินโครงการ  
ที่เก่ียวข้อง 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)  
ได้ศึกษาถึงโครงสร้างค่าโดยสารร่วม (Common Fare) และรูปแบบของค่าโดยสารที่ เหมาะสมสำหรับ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับตั๋วโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3) โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) (พ.ศ. 2560)  
เป็นการดำเนินการศึกษาออกแบบระบบตั๋วร่วม ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบของศูนย์การบริหารจัดการ
รายได้ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุน สนข. ในการคัดเลือกผู้จัดทำ และควบคุมงานการจัดทำ ระบบ 
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 

4) โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) (พ.ศ. 2560) เป็นการ
จัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบบริหารจัดการรายได้จากค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนที่จะร่วมกับ
ระบบตั๋วร่วม โดยได้พัฒนา “ระบบบัตรแมงมุม” เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

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 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การกำกับดูแลการบริหารจัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1.2 วัตถุประสงคก์ารประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 

1.2.1 เพื่อนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
1.2.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
1.2.3 เพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาพิจารณาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงร่างกฎหมาย

และผลการศึกษา 
 

1.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1.3.1 ผู้ เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่ เก่ียวข้องกับ 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำ
รายงานการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

2. แนวทางการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 

2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง  
 

2.2 วิธีการดำเนินการ 
 
การดำเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 

2.2.1 การนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
2.2.2 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

3.  สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 

3.1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำ
แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้  
บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น และนางสาวกรุณา เนียมเอ่ียม ผู้อำนวยการ
สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการระบบขนส่ง
มวลชน/ขนส่งสาธารณะ ภาคเอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ 
ที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น 123 คน [รายชื่อแสดงดังภาคผนวก ข (สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”)]  
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3.2 สรุปประเด็นสำคัญท่ีได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 

ประเด็นสำคัญที่ได้จากประชุมกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงการนำเสนอภาพรวมจากผลการศึกษา  
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”  และ (2) ช่วงการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

1) ช่วงการนำเสนอภาพรวมผลจากการศึกษา “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” โดย  
ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 
 

โครงการได้ดำเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย 
 

• คร้ังที่ 1 หัวข้อเร่ือง “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” 
ในระบบรถไฟฟ้าควรใช้ตารางค่าโดยสารเดียวกัน ค่าแรกเข้าที่ 14 บาท โดยมีเพดานอัตราค่าโดยสาร 2 ขั้น 
สำหรับระยะการเดินทาง 14 ถึง 25 กิโลเมตร แรก มีเพดานสูงสุด 42 บาท และหากเดินทางมากกว่า 25 
กิโลเมตร มีเพดานค่าโดยสารครั้งที่ 2 สูงสุด 65 บาท 

  
สำหรับการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้า เรือโดยสาร หรือรถประจำทาง ควรให้ส่วนลดค่าโดยสาร นอกจากนั้น 
ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ  

 

• คร้ังที่ 2 หัวข้อเร่ือง “แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม”  
 

เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการมากเกินไป จึงกำหนดกรอบเพดานอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน  
ในระบบตั๋วร่วม ดังนี้ 

- บัตรโดยสาร ABT /Card-Centric ในระบบขนส่ง ไม่ควรเกินร้อยละ 1.0 
- บัตรเดบิตในประเทศ (บัตร cEMV) ไม่ควรเกินร้อยละ 0.55 
- บัตรเครดิตในประเทศ (บัตร cEMV) ไม่ควรเกินร้อยละ 0.8 

 

• ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม”  
 

เทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม ประกอบด้วยเทคโนโลยีของระบบขนส่ง และเทคโนโลยีของระบบการชำระเงิน จึงได้
กำหนด Functional Requirement ของระบบตั๋วร่วม จำนวน 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ Fare Media จนถึงระดับ 
Central Clearing House โดยมุ่งพัฒนาระบบ ABT เต็มรูปแบบ พร้อมกับสามารถรองรับบัตร cEMV และบัตร
โดยสารปัจจุบันซึ่งเป็น Card-Centric ได้ด้วย นอกจากนั้น ข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร สามารถเป็นข้อมูล 
Big Data สำหรับการวางแผนภาครัฐ 

 

• ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทย”   

 

ได้ดำเนินการรับฟังแนวทางการจัดทำร่างกฎหมาย ใน 5 ประเด็นสาระสำคัญ ได้แก ่
- การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
- นโยบายการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
- ระบบกำกับดูแลบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้ให้บริการออกและจำหน่ายตั๋วร่วม 
- อำนาจการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
- การปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม 
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ผลจากการดำเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ทุกครั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....   นำมาสู่การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้  

 

อย่างไรก็ตาม การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... สนข. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2559 และได้เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2561 สรุปความเป็นมาได้ดังรูปที่ 1 นอกจากนั้นแล้ว  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปแสดงได้ดังรูปที่ 2 

 

29 มีนาคม 2561
กระทรวงคมนาคม เสนอร่าง พ.ร.บ.  
ไปยัง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี

13 กรก าคม 2561
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
สั่งให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องไปพิจารณาทบทวน ร่าง พ.ร.บ.  อีกครั้ง 
(หนังสือ ท่ี นร 0503/21211) 

21 มกราคม 2562
ในการประชุมคณะกรรมการจัดท า ร่าง พ.ร.บ.  
ครั้งท่ี 1/2562 เห็นสมควร ห้ปรับ ร่าง พ.ร.บ.   
เป็นร่างระเบียบส านักนายกรั มนตรีว่าดว้ยการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

15 เมษายน 2563
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

26 พ ศจิกายน 2563
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 2  พฤศจิกายน 2563

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 1 ความเป็นมาของการจัดทำร่างพระราชบญัญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
 

ภาครั ที่เกี่ยวข้อง  สังกัดกระทรวงคมนาคม 

ภาครั ที่เกี่ยวข้อง  นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม 

บริษัท ครอบครัวขนส่ง 
 2  2  จ ากัด

ผู้ ห้บริการขนส่ง

หน่วยงานก ากับดูแล และ ห้บริการ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน 

ร่วม ห้บริการระบบตั๋วร่วมและการจัดเกบ็ค่าโดยสาร 

ผู้ ห้บริการระบบการช าระเงิน
ก าหนดหลักเก  ์
การบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม 

และขอบเขต
ความร่วมม อ
การ ห้บริการ

ของระบบตั๋วร่วม 

                          

ค ะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม  คนต.  

การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้อง

 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากร่างพระราชบัญญตัิการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
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แม้ปัจจุบันมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมาย
ลำดับรอง ที่ใช้บังคับกับราชการสังกัดฝ่ายบริหาร แต่ไม่สามารถบังคับให้เอกชนดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้  ดังนั้น 
การบูรณาการให้เกิดระบบตั๋วร่วมอย่างครอบคลุมทั้งระบบ จำเป็นต้องใช้กลไกของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ   
โดยจุดมุ่งหมายของการมีร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงอำนวย  
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เพื่อสนับสนุนการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน  
 
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่าง )  ประกอบด้วย 7 หมวด (รูปที่ 3) โดยแต่ละหมวด 
มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้  
 

การก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารร่วม

อ ่น 

หมวด 2
การบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด 3
การด าเนินงาน นการบริหารจัดการ

ระบบตัว๋รว่ม

หมวด  
อัตราค่าโดยสารร่วม

หมวด 6
การพัก ช้และเพิก
ถอน บอนุญาต

หมวด 7
บทก าหนดโทษ

บทเ พาะกาล

หมายเหตุ: * คนต. = คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วรว่ม
 สนข. = ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

หน่วยงาน
ระดับนโยบาย

หน่วยงานก ากับดูแล
และเง ่อนไข

การประกอบกิจการ

หมวด 1
ค ะกรรมการ

นโยบายระบบตั๋วร่วม
หมวด  

กองทุนส่งเสริม
ระบบตั๋วร่วม

ส่วนที่ 1
การก ากับดูแล

ส่วนที่ 2
การประกอบกิจการ

ระบบตั๋วร่วม

• ให้ สนข. รับผิดชอบงานธุรการของ 
คนต. และมีอ านาจในการก ากับดูแล
การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม

• การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมต้อง
ได้รับใบอนุญาตจาก คนต.

• กิจการระบบตั๋วร่วมที่ต้องขอ
ใบอนุญาต ได้แก่
1. ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์
บริหารจัดการรายได้กลาง
2. ใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วม

• ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการ
ระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด

• ผู้ให้บริการขนส่งต้องให้
ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

• ให้ คนต. มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณอัตราค่าโดยสาร
ร่วมและก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม

• ผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบตั๋ว
ร่วมจะต้องเก็บค่าโดยสาร ไม่เกินอัตรา
ที่ คนต. ก าหนด

• ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นใน สนข. 
• ให้ คนต. ท าหน้าที่เป็น

คณะกรรมการบริหารกองทุน
• ให้ผู้อ านวยการ สนข. 

เป็นผู้แทนกองทุน
• มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมและอุดหนุน
ประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วม
ให้สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชน
ด้วยความสะดวก โดยมีต้นทุนการ
เดินทางที่สมเหตุสมผล
2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง
ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการเข้า
ร่วมระบบตั๋วร่วม

หน้าท่ีของผู้รับ
 บอนุญาต

และผู้ ห้บริการขนส่ง

 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 3 โครงสร้างร่างพระราชบัญญัตกิารบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
 

(1) หมวดที่ 1 ค ะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม 
• ให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน 

ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จำนวน 12 คน และให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซี่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 4 คน  ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นเลขานุการ (ร่าง  มาตรา 5) 

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

ในการจัดทำและเสนอนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะกรรมการ (ร่าง  มาตรา 14) 

• ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมต้องได้รับใบอนุญาตจาก คนต. โดยใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบตั๋วร่วมประกอบด้วย 3 ประเภท คือ (1) ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  
(2) ใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วม และ (3) ใบอนุญาตการประกอบกิจการอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด (ร่าง  มาตรา 15) 

• การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมจะกระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน หรือ
นิติบุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (ร่าง  มาตรา 16) 
 

(3) หมวดที่ 3 การดำเนินงาน นการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
• กำหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม เช่น ประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

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

• กำหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม เช่น ดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการตั๋วร่วมสามารถ 
ใช้บริการจากระบบตั๋วร่วมและระบบขนส่งของผู้ให้บริการขนส่งได้ หรือให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต 
ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต เป็นต้น (ร่าง  มาตรา 22) 
 

(4) หมวดที่ 4 อัตราค่าโดยสารร่วม 
• การเก็บค่าโดยสารของผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่

คณะกรรมการกำหนด และต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของ คนต. (ร่าง  มาตรา 23) 
• ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม ให้ คนต. คำนึงถึงหลักการต่อไปนี้ (1) การบูรณาการอัตราค่าโดยสาร

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

(5) หมวดที่ 5 กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม 
• ให้จัดตั้ง“กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม” ขึ้นใน สนข. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน การพัฒนา 

และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อส่งเสริมและ
อุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมให้สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก โดยมีต้นทุน 
การเดินทางที่สมเหตุสมผล (2) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม (ร่าง  มาตรา 29) 

• กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ (ร่าง  มาตรา 30) 
- เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
- เงินอุดหนุนที่ได้รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- เงินรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  
- เงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
- เงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการขนที่มีหน้าที่นำส่งเงินเข้ากองทุน 
- เงินกูท้ี่ สนข. กูโ้ดยความเห็นชอบของ คนต. และโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการกู้ยืมเงิน 
- ค่าปรับทางอาญาและค่าปรับทางปกครองที่เกิดจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
- เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน 
- ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
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• เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้ (ร่าง  มาตรา 33) 
- เป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง เนื่องจากการนำอัตราค่าโดยสารร่วม

มาประยุกต์ใช้ 
- เป็นเงิน สนับสนุนการจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 
- เป็นเงินสนับสนุนการลงทุนพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการ

ขนส่ง 
- ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่งกู้ยืมสำหรับดำเนินการลงทุน ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ

ระบบตั๋วร่วม 
- เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัย และพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการกำหนด 

• ให้ คนต. ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน และให้ สนข. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานกองทุน 
• ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อำนวยการ สนข. เป็นผู้แทนกองทุน (ร่าง  มาตรา 34) 

 
(6) หมวดที่ 6 การพัก ช้และเพิกถอน บอนุญาต 

• คนต. มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการได้ (ร่าง  มาตรา 40) 
• กรณี คนต. ส่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ คนต. สามารถมอบหมายให้

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

(7) หมวดที่ 7 บทกำหนดโทษ 
• กำหนดโทษทางปกครอง และมีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง (ร่าง  มาตรา 42) 
• กำหนดโทษอาญา และมีค่าปรับโดยมีคณะกรรมการเปรียบเทียบ (ร่าง  มาตรา 52) 

 
(8) บทเ พาะกาล 

• กำหนดรับรองให้บริษัทที่ประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก คนต. ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยจะต้องดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ (ร่าง  มาตรา 57) 

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

 
นอกจากนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา    มาตรา 258 และพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานรัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  
จึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  ผ่านการประชุมครั้งนี้ 
พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจะนำความคิดเห็นที่ได้รับไปใช้ใน
การปรับปรุงร่างกฎหมาย ก่อนนำเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนต่อไป สรุปขั้นตอนการดำเนินการดังรูปที่ 4  
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รายละเอียด
ระยะเวลาด าเนินการ  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. การรับฟังความคิดเห็นร่างก หมายตามหลักเก  ์ของรั ธรรมนูญ มาตรา 77
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (20 ม.ค. 65)
- รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง อย่างน้อย 15 วัน (20 ม.ค. – 4 ก.พ. 65)

2. ปรับปรุงร่างก หมาย  ท ารายงานสรุปความเห็นและจัดท ารายงาน RIA 

3. เสนอร่างก หมายและเอกสารประกอบต่อค ะกรรมการจัดท าร่าง พ.ร.บ.

4. เสนอกรมบัญชีกลางและค ะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพ ่อขอจัดตั งกองทุน

5. จัดท าเอกสารเสนอต่อค ะรั มนตรีเพ ่อพิจาร ารับหลักการร่างก หมาย

6. การพิจาร าของค ะรั มนตรี  ภาย นเด อน มิ.ย. 65 

7. การพิจาร าของส านักงานค ะกรรมการก ษ ีกา  พิจาร าแล้วส่งค ะรั มนตรี 

8. ค ะรั มนตรีน าเสนอร่างก หมายเข้าสู่รั สภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษ รและสมาชิกวุ ิสภาพิจาร า  

9. การประกาศราชกิจจานุเบกษา  ภาย นป  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.

 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่   ขั นตอนการจัดทำร่างพระราชบัญญตัิการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
 

2) ช่วงการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุ วุ ิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ  
“ร่างพระราชบญัญัตกิารบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” ในประเด็นพจิารณา ดังนี้:  
 

• ความเห็นต่อการกำหนดอำนาจของ คนต. ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม มีความเหมาะสมหรือไม่ 
• ความเห็นต่อการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  

ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมมีความครอบคลุมเพียงพอหรือไม่ 
• ความเห็นต่อการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) มีความเหมาะสม

หรือไม่ 
• ความเห็นต่อการนำระบบอนุญาตมาใช้กำกับดูแลการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม มีความเหมาะสม

หรือไม่ 
• ความเห็นต่อการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบ 

ตั๋วร่วมมีความเหมาะสมหรือไม่ 
• ความเห็นต่อการกำหนดวิธีการจัดหาข้อมูลการใช้บริการระบบตั๋วร่วม ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูล  

ส่วนบุคคลอ่ืนๆ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับทางปกครองนั้น  
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

• ความเห็นต่อความจำเป็นในการจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม” 
• ความเห็นต่อการกำหนดแหล่งที่มาของเงินกองทุน มีความเหมาะสมหรือไม่ 
• ความเห็นต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
• ความเห็นต่อการกำหนดบทเฉพาะกาล ในกรณีที่อัตราค่าโดยสารร่วมไม่สอดคล้องกับอัตราค่าโดยสารที่ใช้

อยู่เดิม โดยเฉพาะกรณีที่มีสัญญาสัมปทานกำหนดไว้ มีความเหมาะสมหรือไม ่

 
โดย:  

➢ นางภาวิณา อัศวมณีกุล 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

➢ นายสมประสงค์ สัตยมลัลี 
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบตัรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
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➢ นายวราห์ ธีระปุญโญ 
รองผู้อำนวยการฝา่ยโครงสรา้งพื้นฐาน/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐาน  
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

➢ นายชนนิทร์ ธันดา 
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมการขนส่งทางราง 

➢ นายสทิธิพร สมคิดสรรพ ์
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

➢ ดร. สลิลธร ทองมีนสุข 
นักวิชาการด้านกฎหมาย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

➢ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 
 

ดำเนินรายการ โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญดา้นโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนสง่มวลชน 
 

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 

ที่ปรึกษา  สอบถามว่า : 
 

1) ความเห็นต่อการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) มีความเหมาะสมหรือไม่ 
2) ความเห็นต่อการกำหนดอำนาจของ คนต. ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม มีความเหมาะสมหรือไม่ 
3) ความเห็นต่อการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะ

หน่วยงานกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมมีความครอบคลุมเพียงพอหรือไม่ 
 

ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นว่า): 
 

1) องค์ประกอบของ คนต. ควรแบ่งระดับ โดยเสนอให้พิจารณาแบ่งระดับของคณะกรรมการระดับนโยบาย 
และคณะกรรมการระดับกำกับดูแลให้ชัดเจน 

2) ต้องการให้ สนข. พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบตั๋วร่วมในอนาคต โดยเน้นเร่ืองโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม 
3) เนื่องจากโครงสร้างการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ จึงมีความกังวลด้าน

ความสามารถในส่วนของงานด้านธุรกรรมการเงิน ที่หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการ  
 
ความเห็นที่ 1  แสดงความเห็นว่า):  
 

ควรมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนโยบายภาพรวมและการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม 
 

ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นว่า):  
 

เห็นด้วยกับองค์ประกอบและอำนาจของ คนต. อย่างไรก็ตาม ควรมีการแยกคณะกรรมการเป็น 2 ส่วน 
 

 

ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นว่า):  
 

1) ร่างองค์ประกอบคณะกรรมการมีความครบถ้วน  
2) คนต. ควรมีอำนาจหลักในการออกกฎ กำหนดแนวทาง และเป็นคนกลางในการควบคุมดูแลทั้งผู้ให้บริการและ

ผู้ดำเนินการเก่ียวกับการขนส่งทั้งหมด 
3) คนต. ควรมีฝ่ายให้ความเห็น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล ดังนั้น สนข. ควรเป็นเลขานุการ โดยเฉพาะในการให้

ความเห็นเร่ืองการออกกฎ การพิจารณาใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น      - 10 -       AMP Consultants Ltd. 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นและสอบถามว่า):  
 

1) นิยามการขนส่งสาธารณะ ได้กล่าวถึงการขนส่งสาธารณะทางอากาศ อย่างไรก็ตาม คนต.ไม่มีกรรมการจาก
หน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศ 

2) ควรเพิ่มเหตุผลในการส่งรายได้ให้แก่ สนข.  
 

ที่ปรึกษา  ชี แจงว่า : 
 

การดำเนินการระบบตั๋วร่วมมีค่าใช้จ่าย โดยในร่างกฎหมาย พ.ร.บ. รูปแบบรายได้มาจากหลายช่องทาง ทั้งรายได้ที่มาจาก
งบประมาณภาครัฐ และการจัดเก็บรายได้จากระบบตั๋วร่วม นอกจากนี้ พ.ร.บ.ได้กำหนดอำนาจของ คนต. ให้สามารถ
จัดเก็บรายได้ แต่การเก็บจำนวนเท่าไหร่และมีวิธีการอย่างไรขึ้นอยู่กับนโยบาย  
 

ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นว่า):  
 

เห็นด้วยกับองค์ประกอบของ คนต. และเห็นด้วยการที่ สนข. เป็นเลขานุการ 
 

ความเห็นที่ 2  แสดงความเห็นว่า : 
 

เห็นด้วยกับองค์ประกอบของ คนต. อย่างไรก็ตาม ควรมีการนำเสนอในรูปแบบ conceptual เพื่อให้บุคคลภายนอก
สามารถพิจารณาได้ว่า มีองค์ประกอบครบถ้วน และครอบคลุมการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้วหรือไม่  
 

ความเห็นที่ 3  แสดงความเห็นว่า : 
 

เสนอให้คณะกรรมการมีตัวแทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมเป็นกรรมการ 
 

ความเห็นที่    แสดงความเห็นและสอบถามว่า : 
 

เห็นชอบองค์ประกอบของ คนต. อย่างไรก็ตาม เสนอให้มีกรรมการจากหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ สามารถ
เพิ่มจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 4 ท่าน ได้หรือไม่ 
 

ที่ปรึกษา  สอบถามว่า : 
 

1) ความเห็นต่อการนำระบบอนุญาตมาใช้กำกับดูแลการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม มีความเหมาะสมหรือไม่ 
2) ความเห็นต่อการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม  

มีความเหมาะสมหรือไม่ 
3) ความเห็นต่อการกำหนดวิธีการจัดหาข้อมูลการใช้บริการระบบตั๋วร่วม ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูล 

ส่วนบุคคลอ่ืนๆ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับทางปกครองนั้น  
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นว่า): 
 

เห็นด้วยกับการใช้ระบบอนุญาต เนื่องจากทำให้การประกอบกิจการมีความชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม อำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการยังไม่ชัดเจน เช่น ใบอนุญาตตามมาตรา 15 (1) ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์ บริหารจัดการรายได้กลาง 
และ (2) ใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วม เป็นการให้ใบอนุญาตจำนวนเท่าไร และมีลักษณะตลาดอย่างไร ระบบตั๋วร่วมตาม 
พ.ร.บ. ฉบับนี้ พิจารณาโดยหลักการแยกพื้นที่หรือไม่ 
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ที่ปรึกษา  ชี แจงว่า : 
 
อำนาจในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม สามารถกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เช่น การกำหนดอัตราค่าโดยสารใน  
แต่ละจังหวัด เป็นต้น 
 
ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นว่า): 
 
เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นกฎหมายหลัก อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและให้ความสำคัญกับ
กฎหมายลำดับรอง เช่น มาตรา 16 วรรคสอง ที่กำหนดเรื่องการขออนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาต และการเสีย
ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 
ความเห็นที่    แสดงความเห็นว่า): 
 
เนื่องจากระบบตั๋วร่วมเกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การทำ e-Money หรือ การทำ Clearing House ซึ่งต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดใน พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ.2560 ดังนั้น พ.ร.บ.ฉบับนี้ ควรเขียนให้เชื่อมโยงกัน หรือให้ผู้ประกอบการ
ต้องปฏิบัติตามทั้ง 2 พ.ร.บ. แยกกัน 
 
ผู้ทรงคุ วุ ิ  สอบถามว่า):  
 

1) ใบอนุญาตครอบคลุมถึงผู้ให้บริการบัตร EMV Contactless หรือไม่ 
2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งต้องเข้าร่วมระบบตั๋วร่วมด้วย ต้องขอใบอนุญาตหรือไม่ 

 
ที่ปรึกษา  ชี แจงว่า : 
 

1) ใบอนุญาตควรพิจารณาการใช้งาน หากบัตร EMV ที่ใช้ในกิจการอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องการขนส่งมวลชน  
ไม่เก่ียวข้องกับ พ.ร.บ. นี้  

2) รับดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลและพิจารณาว่าหน่วยงานที่เข้าข่าย หรือไม่เข้าข่ายของ พ.ร.บ. คือกิจการใน
ลักษณะใด และต้องขอใบอนุญาตหรือไม่อย่างไร 

 
ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นว่า):  
 

1) เห็นด้วยกับระบบใบอนุญาต  
2) เร่ืองคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้จริง  
3) ควรกำหนดเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาต 

 
ความเห็นที่ 6  แสดงความเห็นว่า): 
 

1) เห็นด้วยกับระบบใบอนุญาต  
2) คำจำกัดความของตั๋วร่วมยังไม่ชัดเจน เช่น บัตรแรบบิท ที่มีการใช้ในปัจจุบันเข้าข่ายตั๋วร่วมหรือไม่ 
3) การขออนุญาตตาม พ.ร.บ.นี้ ทับซ้อนกับการกำกับดูแลระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร หากจำเป็นต้อง

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ กำหนดระยะเวลาที่ระบุให้ขออนุญาตจาก คนต. ให้เวลาน้อยเกินไปสำหรับ  
การปรับปรุงให้บริษัทมีคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 
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ความเห็นที่ 7  แสดงความเห็นว่า): 
 

1) ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ประกอบการปัจจุบันเข้าข่ายเป็นผู้ให้บริการตั๋วร่วมหรือไม่  
2) ตามมาตรา 3 ที่ระบุว่าใช้มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วม ไม่ได้ระบุว่าเป็นเทคโนโลยีแบบใด 
3) รูปแบบใบอนุญาตตามมาตรา 15 (2) ใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วม  หากผู้ให้บริการขนส่งมวลชนจ้าง

บุคคลภายนอกมาเป็นผู้ให้บริการ สำหรับการจำหน่ายบัตร การเติมเงิน การเปลี่ยนบัตร หรือการคืนเงิน หรือ
จัดการการใช้งานสำหรับระบบตั๋วร่วม แล้วผู้ให้บริการขนส่งมวลชนได้รับเงินจากผู้ให้บริการดังกล่าวนั้น  
ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนต้องขอใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วมหรือไม่  

4) ในกรณีบัตร EMV จะสามารถอนุญาตสถาบันการเงินต่างประเทศได้หรือไม่  
5) รูปแบบใบอนุญาตตามมาตรา 15 (3) ระบุว่า “ใบอนุญาตการประกอบกิจการอ่ืนใด” เป็นการระบุที่กว้าง

เกินไป ควรเพิ่มเติมว่าเก่ียวข้องกับการกำกับกิจการระบบตั๋วร่วมอย่างไร 
 
ความเห็นที่ 8  สอบถามว่า : 
 
รูปแบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางเป็นอย่างไร และมีการจัดสรรรายได้ค่าโดยสารอย่างไร 
 
ความเห็นที่ 9  สอบถามว่า  
 
เมื่อ พ.ร.บ. ประกาศใช้แล้ว การขอใบอนุญาตถือเป็นภาคบังคับที่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต้องปฏิบัติตามหรือไม่ 
 
ที่ปรึกษา  ชี แจงวา่ : 
 
ถ้าประกอบกิจการที่ใช้ระบบตั๋วร่วมต้องขอใบอนุญาต  
 
ความเห็นที่ 1   แสดงความเห็นและสอบถามว่า): 
 

1) เห็นด้วยกับการใช้ระบบอนุญาต 
2) มาตรา 15 (2) ใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วม มีความทับซ้อน เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการทั้ง Bank 

และ Non-Bank ถูกกำกับดูแลโดยการขอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว 
3) มาตรฐาน EMV เป็นมาตรฐานระดับโลก มีผู้ประกอบการทั่วโลกมากกว่า 20,000 ราย มี โอกาส

ที่นักท่องเที่ยว ประเทศอ่ืน นำบัตร EMV มาใช้ในประเทศไทย ดังน ี้ ผู้ประกอบการต้องทำการขออนุญาตกับ 
คนต. ไว้ก่อนหรือไม่ 

 
ความเห็นที่ 11 (สอบถามว่า): 
 
มาตรา 23 วรรคสอง กำหนดว่าการเก็บค่าโดยสารของผู้ให้บริการขนส่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  จะเป็นการบังคับ
หรือไม่ ที่ผู้ให้บริการขนส่งต้องให้บริการตั๋วร่วม 
 
ที่ปรึกษา  ชี แจงว่า : 
 
คำจำกัดความของผู้ให้บริการขนส่งในขอบเขตของกฎหมายนี้ คือ ผู้ให้บริการขนส่งที่มีระบบตั๋วร่วม หากผู้ให้บริการขนส่ง
ที่ไม่มีระบบตั๋วร่วม ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต 
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ความเห็นที่ 12 (สอบถามและแสดงความเห็นว่า): 
 

1) หากผู้ประกอบการเจรจาเร่ืองอัตราค่าโดยสารไม่สำเร็จ ภาครัฐจะดำเนินการอย่างไร 
2) เมื่อพิจารณาบทเฉพาะกาล ผู้ให้บริการในปัจจุบัน ภาครัฐต้องปฏิบัติอย่างไร 

 
ที่ปรึกษา  ชี แจงว่า : 
 

ผู้ให้บริการที่ให้บริการระบบตั๋วร่วมต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ นอกจากนี้บทเฉพาะกาลต้องมีการ
ระบุว่าผู้ให้บริการในปัจจุบันเข้าข่ายเป็นผู้ให้บริการระบบตั๋วร่วมหรือไม่ และหากเข้าข่ายต้องดำเนินการอย่างไร 
 
ความเห็นที่ 13 (แสดงความเห็นว่า): 
 
มาตรา 23 วรรคสอง กำหนดว่า การเก็บค่าโดยสารของผู้ให้บริการขนส่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ควรระบุให้ครอบคลุม 
เนื่องจากผู้ประกอบการอาจมีการเก็บค่าโดยสารในระบบอ่ืนด้วยนอกจากระบบ ABT เช่น ระบบเติมเงิน 
 
ความเห็นที่ 1   แสดงความเห็นว่า : 
 
ร่างกฏหมายเน้นเทคโนโลยีบัตร หลังจากนี้จะมีการเน้นเทคโนโลยีอ่ืนหรือไม่ เช่น Biometrics หากมีจะรวมอยู่ในการ 
ขอใบอนุญาตหรือไม่ 
 
ที่ปรึกษา  ชี แจงว่า : 
 
เรื่องเทคโนโลยีสามารถปรับเปลี่ยนการกำกับได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม  ในช่วงแรกเน้น Card-Centric ทั้ งนี้  
หากในอนาคตต้องการประยุกต์ใช้ QR หรือ Biometrics ควรต้องมีการกำหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 
ความเห็นที่ 1  (แสดงความเห็นว่า): 
 
จากมาตรา 22 ระบุหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่ง ควรเพิ่มหน้าที่ของผู้ให้บริการในการจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการ 
ระบบตั๋วร่วม เช่น“คณะกรรมการหรือสำนักงานสามารถร้องขอให้ผู้บริการจัดส่งข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการ 
ตั๋วร่วม” 
 
ความเห็นที่ 16  สอบถามว่า  
 
มาตรา 58 กำหนดว่าให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญากับเอกชนดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขสัญญาสัมปทาน สัญญา
ร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุน ในกรณีที่หากแก้ไขสัญญาสัมปทานแล้วส่งผลกระทบต่อรายได้ ภาครัฐมีนโยบายอย่างไร 
 
ที่ปรึกษา  ชี แจงว่า : 
 
หากเจรจากับคู่สัญญาไม่สำเร็จ ภาครัฐมีทางเลือกของนโยบายได้ 2 กรณี  

1) ปล่อยให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทานเดิม 
2) รัฐใช้กองทุนสนับสนุนส่วนต่างค่าโดยสาร 
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ความเห็นที่ 17  แสดงความเห็นว่า : 
 

1) มาตรา 24 ที่กำหนดว่า ในการออกข้อบังคับเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมตามมาตรา 23 ให้
คณะกรรมการคำนึงถึงหลักเกณฑ์  
• ควรเพิ่มเร่ืองสิทธิของผู้บริโภค 

2) มาตรา 24 (4) ที่ระบุว่า ต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้บริการเกินกว่าปกต ิ 
• ควรมีความชัดเจนมากข้ึน 

 
ความเห็นที่ 18  แสดงความเห็นว่า): 

 

1) มาตรา 16 (1) ที่กำหนดว่า ต้องมีจำนวนหุ้นที่ผู้ให้บริการขนส่งถืออยู่รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจำกัด หรือทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้ ผู้ประกอบการต้องตั้งบริษัทใหม่ หรือ 
ผู้ให้บริการขนส่งเดิมประกอบกิจการนี้ไม่ได้ใช่หรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

2) จำเป็นหรือไม่ที่ในอนาคต ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ให้บริการขนส่งเอง 
 
ที่ปรึกษา  สอบถามว่า : 
 

1) ความเห็นต่อความจำเป็นในการจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม” 
2) ความเห็นต่อการกำหนดแหล่งที่มาของเงินกองทุน มีความเหมาะสมหรือไม่ 
3) ความเห็นต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 
ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นว่า): 

 

1) เห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุน  
2) มาตรา 30 (3) ที่ระบุว่า เงินรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

• ควรพิจารณาแหล่งที่มาของเงินกองทุนเทียบเคียงให้ใกล้เคียงวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. 
3) มาตรา 31 ที่ระบุว่า จำนวนเงินกองทุนรวมเงินกู้ต้องไม่เกินจำนวนสี่หมื่นล้านบาท 

• ควรมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา เกี่ยวกับรายรับรายจ่าย เหตุใดจึงกำหนดที่จำนวนนี้ 
4) หมวด 4 เรื่องอัตราค่าโดยสารร่วม ควรต้องพิจารณากลไกอัตราค่าโดยสารปัจจุบันของแต่ละรูปแบบการเดินทาง 

นอกจากนั้นแล้ว เงินจากกองทุนจะจ่ายตรงไปที่ผู้ประกอบการ ผู้รับสัมปทาน หรือหน่วยงานรัฐที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

5) ควรมีหน่วยงานในการกำกับกองทุน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายหรือรับเงิน รวมทั้งควรให้
คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการกองทุน ไม่ใช่ สนข. เป็นหลัก   

 

ความเห็นที่ 19  แสดงความเห็นว่า):  
 

1) ควรตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรายได้ ซึ่งองค์ประกอบควรมีกระทรวงคมนาคม สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง อีกทั้งควรกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน  

2) มาตรา 30 (2) ที่กำหนดว่า เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
• ควรถอดคำว่า “รายจ่ายประจำปี” ออก เนื่องจากมีโอกาสไม่ได้รับ 

3) มาตรา 30 (3) ที่กำหนดว่า เงินรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
• สอบถามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วหรือไม่ ว่าสามารถนำรายได้ส่วนนี้มาใช้สำหรับกองทุนได้ 

4) มาตรฐานบัญชีของกองทุน ควรกำหนดตามมาตรฐานบัญชีของภาครัฐที่ใช้อยู่เดิม 
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ที่ปรึกษา  ชี แจงว่า : 
 

มาตรา 30 (2) สามารถพิจารณาได้ 2 ด้าน คือ กองทุนมีรายได้ประจำและกองทุนไม่มีรายได้ประจำ หากกองทุนไม่มี
รายได้ประจำ ทางกองทุนก็ต้องเสนอขอเงินกองทุน โดยขออุดหนุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หรือเสนอเข้าไปตามระเบียบวิธี
งบประมาณปกติที่เป็นรายจ่ายประจำปี 
 

 

ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นว่า): 
 

เห็นด้วยกับแนวคิดของกองทุน แต่การหารายได้เป็นเร่ืองค่อนข้างยาก 
 
 

ผู้ทรงคุ วุ ิ (แสดงความเห็นว่า): 
 

1) มาตรา 32 ที่กำหนดว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการขนส่งนำส่งเงินเข้ากองทุน โดยหักจากรายได้ที่เกิดจาก
การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม หรือรายได้ของผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรายใหม่เมื่อสัญญาสัมปทาน สัญญา
ร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุนแล้วแต่กรณี มีข้อสัญญาให้ผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรายใหม่ในระบบตั๋วร่วมต้องส่ง
เงินเข้ากองทุน  
• ควรนิยามคำว่ารายได้ให้ชัดเจน  

2) มาตรา 32 ผู้ให้บริการขนส่งมีการเสียค่าธรรมเนียมในการใช้ตั๋วร่วมแล้ว หากเรียกเก็บอีกอาจไม่เป็นธรรมแก่ 
ผู้ให้บริการขนส่ง 

3) มาตรา 32 การส่งเงินเข้ากองทุนมีการกำหนดว่าต้องเป็นเอกชนรายใหม่ หากเป็นหน่วยงานรัฐรายใหม่ ก็ไม่ต้อง
ส่งเงินใช่หรือไม่ 
 

ผู้ทรงคุ วุ ิ  แสดงความเห็นว่า):  
 

1) เห็นด้วยกับการมีกองทุน 
2) กรณีระบบงบประมาณของหน่วยงานไม่เพียงพอ สามารถนำเงินกองทุนมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมา

ศึกษา วิจัย พัฒนา ได้หรือไม่ 
 
ความเห็นที่ 2   แสดงความเห็นว่า): 
 

มาตรา 33 (1) ที่กำหนดว่า เป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง เนื่องจากการนำอัตรา  
ค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้  

• ในกรณีปกติ การทำสัญญาสัมปทานมีอัตราค่าโดยสารซึ่งต้องเป็นไปตามที่ประกาศ ซึ่งมีกลไกปรับค่าโดยสาร 
หากคณะกรรมการกำหนดค่าโดยสารในอนาคตแล้ว การดำเนินงานของเอกชนไม่เป็นไปตามสัญญา กองทุน
ควรสนับสนุนเงินในส่วนนี้ โดยนำเงินจาก มาตรา 33 (1) มาใช้ 

 
ความเห็นที่ 21 (แสดงความเห็นว่า):  
 

1) มาตรา 33 (1) ที่กำหนดว่า เป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง เนื่องจาก 
การนำอัตราค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้  
• มาตรา 33 (1) หมายถึงส่วนต่างรายได้ค่าโดยสารใช่หรือไม่ อีกทั้งอ่ืนๆ เช่น ต้นทุน CAPEX เพื่อดำเนินการ

ปรับปรุงระบบเพื่อให้เข้าร่วมกบัตั๋วร่วมได้ ครอบคลุมด้วยหรือไม่ 
2) มีความขัดแย้งกันระหว่างมาตรา 33 และ มาตรา 58  
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ที่ปรึกษา  ชี แจงว่า : 
 

1) หากมีปัญหาด้านสภาพคล่องหรือ OPEX กองทุนให้กู้ยืม หากเป็น CAPEX กองทุนสามารถให้ทุนสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบ 

2) เสนอปรับปรุง อาจเพิ่มวรรคในมาตรา 58 โดยเขียนว่า “ในกรณีที่มีการเจรจาไม่ได้  ให้มีการจ่ายเงิน
สนับสนุนให้ โดยสามารถใช้เงินตามมาตรา 33” 

 

ความเห็นที่ 22  สอบถามว่า  
 

มาตรา 33 (3)  เงินกองทุนเป็นเงินสนับสนุนในการลงทุนพัฒนาระบบค่าโดยสารของผู้ได้รับอนุญาต  
• หากผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มเพื่อให้ระบบปกติสามารถใช้ระบบตั๋วร่วม สามารถขอใช้เงินกองทุนได้ใช่หรือไม่ 

 

ที่ปรึกษา  ชี แจง และสอบถามว่า : 
 

หากเป็นการปรับปรุงหรือลงทุนเพิ่มเติมในการข้ามระบบ หรือในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี สามารถใช้เงินจาก
กองทุนได้ อย่างไรก็ตาม ขอสอบถามว่า 

• ความเห็นต่อการกำหนด ในกรณีที่ อัตราค่าโดยสารร่วมไม่สอดคล้องกับอัตราค่าโดยสารที่ใช้อยู่เดิม 
โดยเฉพาะกรณีที่มีสัญญาสัมปทานกำหนดไว้ บทเฉพาะกาล มีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

ผู้ทรงคุ วุ ิ (แสดงความเห็นว่า): 
 

ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ควรสอดคล้องกับบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. กรมการขนส่งทางราง 
 

กล่าวโดยสรุป จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ สามารถสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหัวข้อการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”  แยกตามประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหัวข้อการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”   

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ท่านเห็นว่าองค์ประกอบของ

คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
เหมาะสมหรือไม่ 

1) เห็นด้วยกับองค์ประกอบและอำนาจของ คนต. อย่างไรก็ตาม ควรมีการแยก
คณะกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระดับนโยบายและระดับกำกับดูแล 

2) เห็นชอบองค์ประกอบของ คนต. อย่างไรก็ตาม เสนอให้มีกรรมการจากหน่วยงาน 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

2. ท่านเห็นว่าอำนาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม 
ท่ีมีต่อการกำหนดอัตรา 
ค่าโดยสารร่วมมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

1) ให้คณะกรรมการระดับนโยบายทำหน้าท่ีในการพิจารณาในประเด็นนโยบายท่ัวไป และ
คณะกรรมการระดับกำกับดูแลทำหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 

2) คนต. ควรมีอำนาจหลักในการออกกฎ กำหนดแนวทาง และเป็นคนกลางในการควบคุมดูแล
ท้ังผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งท้ังหมด 

3) คนต. ควรมีฝ่ายให้ความเห็น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล 
4) ในการออกข้อบังคับเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม คณะกรรมการควรคำนึงถึงสิทธิของ

ผู้บริโภค 

3. ท่านเห็นว่าบทบาทของสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบ 
ตัว๋ร่วมมีความครอบคลุมเพียงพอ
หรือไม่ 

1) ต้องการให้ สนข. พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบตั๋วร่วมในอนาคต โดยเน้นเรื่อง
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม 

2) สนข. ควรเป็นเลขานุการ โดยเฉพาะในการให้ความเห็นเรื่องการออกกฎ  
การพิจารณาใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต 

4. ท่านเห็นว่าการนำระบบอนุญาตมาใช้
กำกับดูแลการประกอบกิจการระบบ 
ตั๋วร่วม มีความเหมาะมหรือไม่ 

1) เห็นด้วยกับการใช้ระบบอนุญาต เน่ืองจากทำให้การประกอบกิจการมีความชัดเจนขึ้น 
อย่างไรก็ตาม อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการยังไม่ชัดเจน เช่น ใบอนุญาตตามมาตรา 15  
(1) ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง และ (2) ใบอนุญาตการ
ให้บริการตั๋วร่วม เป็นการให้ใบอนุญาตจำนวนเท่าไร และมีลักษณะตลาดอย่างไร ระบบ 
ตั๋วร่วมตาม พ.ร.บ. ฉบับน้ี พิจารณาโดยหลักการแยกพื้นท่ีหรือไม ่

2) ควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและให้ความสำคัญกับกฎหมายลำดับรอง เช่น มาตรา 
16 วรรคสอง ท่ีกำหนดเรื่องการขออนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาต และการเสี ย
ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

3)  เห็นด้วยกับระบบใบอนุญาต  
4)  ควรกำหนดเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาต และหากผู้ประกอบการรายเดิมต้องการต่อ

ใบอนุญาต ควรมีเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์  
5)  คำจำกัดความยังไม่ชัดเจนว่าผู้ประกอบการระบบจัดเก็บค่าโดยสารในปัจจุบันเข้าข่ายเป็น  

ผู้ให้บริการตั๋วร่วมหรือไม่  
6)  รูปแบบใบอนุญาตตามมาตรา 15 (3) ระบุว่า “ใบอนุญาตการประกอบกิจการอื่นใด” เป็น

การระบุท่ีกว้างเกินไป ควรเพิ่มเติมว่าเกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการระบบตั๋วร่วมอย่างไร 
7)  ภาครัฐควรมีแนวทางการดำเนินการ หากผู้ประกอบการเจรจาเรื่องอัตราค่าโดยสารไม่สำเร็จ  

5. ท่านเห็นว่าการกำหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการระบบ 
ตั๋วร่วม มีความเหมาะสมหรือไม่ 

1) กำหนดระยะเวลาท่ีระบุให้ขออนุญาตจาก คนต. ให้เวลาน้อยเกินไปสำหรับการปรับปรุงให้
บริษัทมีคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 

2) มาตรา 16 (1) ท่ีกำหนดว่า ต้องมีจำนวนหุ้นท่ีผู้ให้บริการขนส่งถืออยู่รวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัด หรือทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด ควรพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ 

3) มาตรฐาน EMV เป็นมาตรฐานระดับโลก การได้รับใบอนุญาตจึงควรครอบคลุมการนำบัตร 
EMV ต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย  
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ตารางท่ี 1 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหัวข้อการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”   ต่อ  

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
6. ท่านเห็นว่าการกำหนดวิธีการจัดหา

ข้อมูลการใช้บริการระบบตั๋วร่วม 
ข้อมลูการเดินทาง และข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นๆ โดยให้เป็นหน้าท่ีของ 
ผู้รับใบอนุญาต ซ่ึงหากไม่ดำเนินการ
จะมีโทษปรับทางปกครองนั้น มีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

1) ควรเพิ่มหน้าท่ีของผู้ให้บริการขนส่ง ในการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการระบบตั๋วร่วม 
เช่น “คณะกรรมการหรือสำนักงานสามารถร้องขอให้ผู้บริการจัดส่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการตั๋วร่วม” 

 

7. ท่านเห็นว่าการจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมี
ความจำเป็นหรือไม่ 

1) เห็นด้วยกับการจัดต้ังกองทุน 
2) เห็นด้วยกับการมีกองทุน 

8. ท่านเห็นว่าแหล่งที่มาของเงินกองทุน
มีความชัดเจนหรือไม่ 

1) ควรตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรายได้ ซ่ึงองค์ประกอบควรมีกระทรวงคมนาคม สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง อีกท้ัง
ควรกำหนดอำนาจหน้าท่ีให้ชัดเจน  

2) มาตรฐานบัญชีของกองทุน ควรกำหนดตามมาตรฐานบัญชีของภาครัฐท่ีใช้อยู่เดิม 
3) เห็นด้วยกับแนวคิดของกองทุน แต่การหารายไดเ้ป็นเรื่องค่อนข้างยาก 
4) ผู้ให้บริการขนส่งมีการเสียค่าธรรมเนียมในการใช้ต๋ัวร่วมแล้ว หากเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนอีก 

(มาตรา 32) อาจไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ 
9. ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการใช้

จ่ายเงินกองทุนมีความชัดเจน
เพียงพอหรือไม่ 

1) ในกรณีปกติ การทำสัญญาสัมปทานมีอัตราค่าโดยสารซ่ึงต้องเป็นไปตามท่ีประกาศ ซ่ึงมีกลไก
ปรับค่าโดยสาร หากคณะกรรมการกำหนดค่าโดยสารในอนาคตแล้ว การดำเนินงานของเอกชน 
ไม่เป็นไปตามสญัญา กองทุนควรสนับสนุนเงินในส่วนน้ี โดยนำเงินจาก มาตรา 33 (1) มาใช้ 

2) อัตราค่าโดยสารร่วม ควรต้องพิจารณากลไกอัตราค่าโดยสารปัจจุบันของแต่ละรูปแบบการ
เดินทาง อีกท้ังวิธีการจัดสรรเงินกองทุนจะจ่ายโดยตรงไปท่ีผู้ประกอบการ ผู้รับสัมปทาน 
หรือหน่วยงานรัฐท่ีเป็นผู้รับผดิชอบ 

3) ควรมีหน่วยงานในการกำกับกองทุน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายหรือรับเงิน 
อีกท้ังควรให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการกองทุน ไม่ใช่ สนข. เป็นหลัก 

10. ท่านเห็นว่าบทเฉพาะกาลในกรณีท่ี
อัตราค่าโดยสารร่วมขัดแย้งกับ
อัตราค่าโดยสารเดิมมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

1) รา่ง พ.ร.บ. ฉบับน้ีควรสอดคล้องกับบทเฉพาะกาลของร่าง พ.ร.บ. กรมการขนส่งทางราง 
2) การกำหนดว่าให้หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นคู่สัญญากับเอกชนดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขสัญญา

สัมปทาน สัญญาร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุน (มาตรา 58) ในกรณีท่ีหากแก้ไขสัญญา
สัมปทานแล้วส่งผลกระทบต่อรายได้ ดังนั้น ภาครัฐควรมีนโยบายรองรับ 
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3.3 สรุปการประเมินผลการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

 

ผลการประเมินจากแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ร้อยละของผลการประเมินแบบสอบถามจากการจัดการประชุมรบัฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญตั ิ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

หัวข้อหลัก 
ระดับ  ร้อยละ  

รวม 
  1 2 3   

1. การประเมินเน  อหาของการการประชุม  โดยรวม 
▪ ความครบถ้วนของเนื้อหา - -   4  46 100 
▪ ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อ - -   58 35 100 

▪ ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ - - 4 49 4  100 

▪ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร - - 9 53 38 100 

2. สิ่งทีค่าดหวังจากการประชุม  
▪ ตรงตามท่ีคาดหวังในเนื้อหา - - 8 50 42 100 

▪ ความรู้ความเข้าใจในการประชุม  - - 9 51 40 100 

3. การประเมินวิทยากร 
▪ ความรู้ความสามารถ - - 2 29 69 100 

▪ ความสามารถในการนำเสนอ - - 2 38 60 100 

▪ การเตรียมตัวของผู้นำเสนอ - - 2 36 62 100 

▪ การเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ - - 4 40 56 100 

▪ การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา - -   42 51 100 

▪ ความชัดเจนในการบรรยายและการตอบคำถาม - - 9 44 4  100 

▪ การใช้เวลาท่ีเหมาะสม - -   51 42 100 

▪ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม/ซักถาม - - 4 2  69 100 

▪ ความตรงต่อเวลา - - 4 44 52 100 

▪ การนำเสนออยู่ในระดับช้า/ปานกลาง/เร็ว - -   53 40 100 

▪ สามารถปรับวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้เข้าประชุม  - - 4 42 54 100 

4. สถานที่จัดการประชุม  
▪ ความเหมาะสมของห้องประชุม  - - - 20 80 100 

▪ ความสะอาดของห้องน้ำ - - - 22  8 100 

▪ การเข้าถึงและการจอดรถ - - - 24  6 100 

▪ เครื่องปรับอากาศ - - - 2   3 100 

▪ อุปกรณ์ภายในห้องประชุม  - - 4 20  6 100 

5. อุปกร ์การนำเสนอ 
▪ ความพร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ  

(ไมโครโฟน, LCD Projector  ล ) 
- - 2 20  8 100 

▪ การมองเห็นและการได้ยิน - - 2 24  4 100 

▪ ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 2 20  8 100 

6. การบริการอ ่น     
▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีบริษัทท่ีปรึกษา - - - 2   3 100 

▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีโรงแรม - - - 24  6 100 

▪ การให้ข้อมูลข่าวสาร - -   29 64 100 

▪ การแจ้งข่าวสาร/การติดต่อ - - 9 28 63 100 
หมายเหตุ: 0 = ไมม่ี    1 = นอ้ยมาก    2 = ปานกลาง    3 = มาก    4 = มากที่สุด   
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โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” ประทับใจและ
เสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 

1  สิ่งทีป่ระทบั จจากการประชุมรบัฟังความคดิเหน็ “ร่างพระราชบัญญตัิการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”    
 

• รูปแบบการจัดการสัมมนา และข้อมูลการนำเสนอในภาพรวมมีการเตรียมความพร้อมดีมาก 
• เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และมีความชัดเจนในการให้ข้อมูลในแต่ละ

ประเด็น 
• กระบวนการคัดกรองด้วย Antigen test kit (ATK) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ก่อนเข้า 
ห้องประชุม 

 
2) ข้อเสนอแนะ  
 

• ควรพิจารณาความทับซ้อนของบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับ
ระบบใบอนุญาต  

• ควรระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าผู้ประกอบการประเภทใดที่เข้าข่ายเป็นผู้ที่ต้องขอใบอนุญาต ตามข้อเสนอ
ของ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

• ประเด็นพิจารณามีรายละเอียดมากในการได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้นการนำไปสู่การพิจารณา 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของทุกฝ่าย อาจต้องใช้เวลามากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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3.  ประมวลภาพการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  
 

 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัตกิารบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
วันศุกร์ที่ 2  มกราคม พ.ศ. 2 6    ห้องประชุม อินฟินิตี  บอลรูม  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 

  
นางสาวกรุ า  เนียมเอี่ยม 

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม  สตร.  
กล่าวรายงานการประชุม 

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภ ศิลป ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กล่าวเปดิประชุม 
 

 
ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

นำเสนอ  
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

 

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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นางภาว ิา อัศวม ีกุล 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพั นาโครงสร้างพ  น าน  
สำนักงานสภาพั นาการเศรษ กิจและสังคมแห่งชาต ิ

นายสมประสงค์ สัตยมัลล ี
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบตัรโดยสาร  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

  
นายวราห ์ธีระปญุโญ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพ  น าน/รักษาการผู้อำนวยการ 
ฝ่ายโครงสร้างพ  น าน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

นายชนินทร์ ธันดา 
ผู้อำนวยการกองก หมาย กรมการขนส่งทางราง 

  
นายสิทธิพร สมคิดสรรพ ์

ผู้อำนวยการสำนักงานระบบขนส่ง  
สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์  
ผู้จัดการโครงการ 

  
ดร. สลิลธร  ทองมีนสขุ  
นักวิชาการดา้นก หมาย 

สถาบันวิจัยเพ ่อการพั นาประเทศไทย 

ดำเนินรายการ โดย  
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  

ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 
 

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
“ร่างพระราชบัญญตัิการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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บรรยากาศการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น  

“ร่างพระราชบัญญตัิการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
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บรรยากาศการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น  

“ร่างพระราชบัญญตัิการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  
 
ภาคผนวก ก เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 
ก.1   กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหาร

จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 
ก.2  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
ก.3 คำอธิบายสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบ

ตั๋วร่วม พ.ศ. ....  
 ก.4 เอกสารประกอบการบรรยาย 

ก.5 คำกล่าวรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

ก.6 คำกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติ 
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชมุรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ก.1 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 
 
 
  



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น  AMP Consultants Ltd. 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

 
กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 
วันพฤหัสบดีที ่20 มกราคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

09.30 - 09.45 น.  พิธีเปิดการประชุม 
➢ กล่าวรายงานการประชุม 

โดย    นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม 
 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 

➢ กล่าวเปิดประชุม 
โดย   นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์
 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

09.45 – 10.20 น. การนำเสนอ “รา่งพระราชบัญญัติการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม พ.ศ. ....” 
    โดย  ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์   ผู้จัดการโครงการ 

10.20 - 12.20 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 

12.20-12.40 น. สรุปผลและข้อเสนอแนะ และปิดการประชุม 

      ---------------------------------- 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

ก.2 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 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 ให้คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการ
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 และข้อกำหนดของระบบตั๋วร่วมเพื่อประโยชน์ในการใช้ 

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) พิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนระบบขนส่งหรือ  
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) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 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 ี
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ภาคผนวก ก.3  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
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 
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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) 
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− 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 
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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 



 
 

 
 
 
 

 

 
ก.4 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจรกระทรวงคมนำคม

โครงกำรศึกษำจัดท ำแผนกำรก ำกับ
กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

20 มกรำคม 2565

กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
“ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำร

ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”



หลักกำรและเหตุผลของกำรก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วม
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จุดมุ่งหมำยของรัฐในกำรก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วม

• ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนในการร่วมให้บริการ
ระบบตั๋วร่วมและการจัดเก็บค่าโดยสาร 

• ก าหนดขอบเขตความร่วมมือการให้บริการของระบบตั๋วร่วม 

• การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง

• ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

• จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน การพัฒนาระบบตั๋วร่วม รวมถึงส่งเสริม
และอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วม และสนับสนุนการด าเนินงานระบบ
ตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม
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29 มีนำคม 2561
กระทรวงคมนาคม เสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ไปยัง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี

13 กรกฎำคม 2561
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
สั่งให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องไปพิจารณาทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ อีกครั้ง 
(หนังสือ ท่ี นร 0503/21211) 

21 มกรำคม 2562
ในการประชุมคณะกรรมการจัดท า ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ครั้งท่ี 1/2562 เห็นสมควรให้ปรับ ร่ำง พ.ร.บ.ฯ  
เป็นร่ำงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำร
บริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

15 เมษำยน 2563
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ

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

ปัจจุบัน
ร่าง พ.ร.บ.ฯ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม (ร่ำง พ.ร.บ.ฯ)
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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 าหนดเง่ือนไข ข้อก าหนด มาตรฐานของระบบตั๋วร่วม
• ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในระบบตั๋วร่วม

ระดับนโยบำย

• ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
และมาตรฐานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมต่อคณะกรรมการ

• ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมของบริษัท
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้ให้บริการภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับก ำกับดูแล

• ให้บริการหรือจัดให้มีการให้บริการระบบตั๋วร่วม โดยด าเนินการตามแนวนโยบาย
และแผนการท่ีได้รับมอบหมายมาจากภาครัฐ

• ก ากับดูแลมาตรฐานและระบบตั๋วร่วม รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
• รวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ

น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการวางแผนและก าหนดนโยบายด้านการขนส่งมวลชน

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

หมำยเหตุ:
• บริษัทฯ มีอ านาจอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ร่วมออก จ าหน่าย 

หรือเติมเงินระบบตั๋วร่วมของบริษัทฯ รวมถึงมีอ านาจเพิกถอนการอนุญาต
• ก ากับดูแลผู้ออกและจ าหน่ายบัตรตั๋วร่วมรายอื่น
• ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ออกและจ าหน่ายตั๋วร่วมรายอ่ืน

บริษัทบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม

กำรจัดตั้งบริษัท

กำรประกอบกิจกำร

ผู้ร่วมออก 
จ าหน่าย หรือเติมเงิน

ระบบตั๋วร่วม

• ต้องขอใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรี

• ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี

• ต้องได้รับความเห็นชอบจาก รมต. คมนาคม
• เป็น “บริษัทจ ากัด” หรือ “บริษัทจ ากัดมหาชน”
• เป็น “บริษัทของเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”
• กรณีมิใช่รัฐวิสาหกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น

ผู้ให้บริการภาคขนส่งถือหุ้นบริษัท

• การประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
1) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
2) การบริหารจัดการกิจการต่อเนื่องกับระบบตั๋วร่วม

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

ระบบตั๋วร่วมมีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

• ขออนุญาตจาก
บริษัทบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม
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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 ำนักนำยกรัฐมนตรี สำมำรถวำงแนวทำง
ต่อไปน้ี
• ก าหนดขอบเขตความร่วมมือการให้บริการของ

ระบบตั๋วร่วม 
• วางแนวทางให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไข

เกี่ยวกับการให้บริการระบบตั๋วร่วมในสัญญา
สัมปทานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อจ ำกัด:
• บังคับได้เพียงหน่วยงานของรัฐสังกัดฝ่ายบริหาร
• การจัดตั้งกองทุนสามารถท าได้โดยการ

ตราพระราชบัญญัติเท่านั้น

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
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• ก ากับบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่อาจไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
• ติดตามก ากับผู้ประกอบการขนส่งเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
• จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม
• ออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ:

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



สรุปสำระส ำคัญของ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
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โครงสร้ำงร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

กำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำโดยสำรร่วม

อื่นๆ

หมวด 2
กำรบริหำรจัดกำร

ระบบตั๋วร่วม

หมวด 3
กำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำร

ระบบตัว๋รว่ม

หมวด 4
อัตรำค่ำโดยสำรร่วม

หมวด 6
กำรพักใช้และเพิก
ถอนใบอนุญำต

หมวด 7
บทก ำหนดโทษ

บทเฉพำะกำล

หมายเหตุ: * คนต. = คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วรว่ม
สนข. = ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

หน่วยงำน
ระดับนโยบำย

หน่วยงำนก ำกับดูแล
และเงื่อนไข

กำรประกอบกิจกำร

หมวด 1
คณะกรรมกำร

นโยบำยระบบตั๋วร่วม
หมวด 5

กองทุนส่งเสริม
ระบบตั๋วร่วม

ส่วนที่ 1
กำรก ำกับดูแล

ส่วนที่ 2
กำรประกอบกิจกำร

ระบบตั๋วร่วม

• ให้ สนข. รับผิดชอบงานธุรการของ 
คนต. และมีอ านาจในการก ากับดูแล
การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม

• การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมต้อง
ได้รับใบอนุญาตจาก คนต.

• กิจการระบบตั๋วร่วมที่ต้องขอ
ใบอนุญาต ได้แก่
1. ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์
บริหารจัดการรายได้กลาง
2. ใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วม

• ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการ
ระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด

• ผู้ให้บริการขนส่งต้องให้
ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

• ให้ คนต. มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณอัตราค่าโดยสาร
ร่วมและก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม

• ผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมระบบตั๋ว
ร่วมจะต้องเก็บค่าโดยสาร ไม่เกินอัตรา
ที่ คนต. ก าหนด

• ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นใน สนข. 
• ให้ คนต. ท าหน้าที่เป็น

คณะกรรมการบริหารกองทุน
• ให้ผู้อ านวยการ สนข. 

เป็นผู้แทนกองทุน
• มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมและอุดหนุน
ประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วม
ให้สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชน
ด้วยความสะดวก โดยมีต้นทุนการ
เดินทางที่สมเหตุสมผล
2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง
ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการเข้า
ร่วมระบบตั๋วร่วม

หน้ำท่ีของผู้รับ
ใบอนุญำต

และผู้ให้บริกำรขนส่ง



คณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม (มำตรำ 5)

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกิน 4 คน 12

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กรรมการ
โดยต าแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปลัดกระทรวงคมนาคม

ปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้อ านวยการ สนข. (เป็นกรรมการและเลขานุการ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

อธิบดีกรมเจ้าท่า

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธาน

รองประธาน➢ ให้มี “คณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม” (คนต.)
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
และมีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธาน

➢ มีกรรมการโดยต าแหน่งทั้งสิ้น 12 คน
➢ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน 4 คน
➢ องค์ประกอบของ คนต. ตามร่างฯ ฉบับนี้แตกต่างกับ

องค์ประกอบตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 ดังน้ี
• ตัด “ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย”
• เพิ่ม “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”

ร่าง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับเข้า ครม.) เคยก าหนดไว้
• เพิ่ม “ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย”

ร่าง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับเข้า ครม.) เคยก าหนดไว้ รวมถึงได้มีการเสนอ
ความเห็นในการประชุมกลุ่มเป้าหมายครั้งที่ 4)
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อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม (มำตรำ 9)
1) ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม การพัฒนาระบบตั๋วร่วม หรือการพัฒนาการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งในกิจการที่เกี่ยวข้อง
2) ก าหนดแนวทางและระยะเวลาการด าเนินงานและระยะเวลาเข้าร่วมด าเนินงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงาน

ของผู้ให้บริการขนส่งรายเดิมหรือผู้ให้บริการขนส่งรายใหม่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันทั้งระบบและเปน็ธรรม
แก่ผู้ให้บริการขนส่ง

3) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในเรื่องต่อไปนี้

4) พิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนระบบขนสง่หรือการด าเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
หรือให้การอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่ง

5) มอบหมายส านักงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการก าหนดนโยบาย
6) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
7) อนุมัติการจ่ายเงินจากกองทุน
8) ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน
9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

(ก) มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมและกำรบริหำรจัดกำร
รหัสควำมปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม

(ข) กำรเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่ำงผู้รับใบอนุญำตกับผู้ให้บริกำรขนสง่รำยเดิม
และผู้ให้บริกำรขนส่งรำยใหม่

(ค) กำรก ำหนดมำตรกำร หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อก ำหนดของระบบตั๋วร่วม

(ง) กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรค ำนวณอัตรำค่ำโดยสำรร่วม
และก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรรว่ม

(จ) กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำ และอัตรำกำรส่งเงินเข้ำกองทุน
(ฉ) เร่ืองอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตนิี้
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อ ำนำจหน้ำท่ีของ สนข. (มำตรำ 14)
ให้ สนข. รับผิดชอบงำนธุรกำรของ คนต. และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดท าและเสนอนโยบายการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม และโครงสร้าง

อัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม
ต่อ คนต.

2. จัดท าและเสนอมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินการตามนโยบาย 
มาตรฐานทางเทคโนโลยีและรูปแบบ

ของระบบตั๋วร่วมต่อ คนต.

3. ศึกษาวิจัย รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม มาตรฐานทางเทคโนโลยี และ

โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม
4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการให้มีการ

ออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 

7. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
รวมท้ังระยะเวลาจัดส่งรายได้จาก

การออกและจ าหน่ายตั๋วร่วม

6. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและ
การด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาตให้

เป็นไปตามมาตรฐาน

5. ก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
มาตรฐานทางเทคโนโลยี และรูปแบบ
ของระบบตั๋วร่วมของผู้รับใบอนุญาต

(ก) มาตรฐานเทคโนโลยีและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
(ข) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(ค) การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้ประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่ง
(ง) การบริหารจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนด 9. สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขปัญหา
จากการร้องทุกข์จากผู้ใช้บริการ

8. สั่งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้ให้บริการ
ขนส่งปฏิบัติหน้าท่ี หรือส่ังให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง



กำรประกอบกิจกำรระบบตั๋วร่วม
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• อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้นยังต้องด าเนินการขออนุญาตหรือขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กับธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560

ระบบใบอนุญำต
❑ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมต้องได้รับใบอนุญาตจาก คนต. (มาตรา 15)

• ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH)
• ใบอนุญาตการให้บริการตั๋วร่วม (Card Issuer)
• ใบอนุญาตการประกอบกิจการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

❑ การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมให้มีอายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
ทั้งนี้ ให้มีอายุไม่เกิน 10 ปี (มาตรา 17)

❑ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตให้บุคคลอื่นไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (มาตรา 18)

❑ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตพักหรือหยุดให้บริการระบบตั๋วร่วม เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด (มาตรา 19)

❑ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส านักงาน
ทราบล่วงหน้า (มาตรา 20)

คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม

ผู้ให้บริกำร
ศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำง
(Central Clearing House)

ผู้ให้บริกำรตั๋วร่วม
(Card Issuer)

ให้อนุญำต ให้อนุญำต

รับรองอุปกรณ์ 
โดยก ำหนดเป็นเงื่อนไขใบอนญุำต



คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรระบบตั๋วร่วม (มำตรำ 16)

16

❑ การประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมจะกระท าได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด บริษัทจ ากัดมหาชน 
หรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

❑ ต้องมีจ านวนหุ้นที่ผู้ให้บริการขนส่งถืออยู่รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ากัด 
หรือทุนช าระแล้วของบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี

❑ ต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด

❑ ต้องไม่มีข้อบังคับที่ให้อ านาจคนต่างด้าวในการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารส่วนใหญ่
หรือมีอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทด้วยวิธีการใด ๆ

❑ ในกรณีที่บริษัทตามวรรคหนึ่ง มิใช่รัฐวิสาหกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งถือหุ้นบริษัทดังกล่าวนั้นได้
โดยมิให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นที่ห้ามเข้าถือหุ้นในบริษัทที่มิใช่รัฐวิสาหกิจมาใช้บังคับ

❑ ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบสามปี



หน้ำที่ของผู้รับใบอนุญำต (มำตรำ 21)
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ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

❑ ประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
เพื่อให้ระบบตั๋วร่วมทั้งหมดมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้

❑ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงระบบตั๋วร่วม หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ในกรณีที่เกิดความช ารุดเสียหายจะต้องด าเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว

❑ รวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบตั๋วร่วม ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่ส านักงานหรือคณะกรรมการร้องขอ 
และประมวลผลข้อมูลเพื่อรายงานต่อส านักงานหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

❑ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการบริการที่ไม่สุภาพ หรือได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอื่นใด
อันเนื่องมาจากการให้บริการระบบตั๋วร่วม เพื่อรายงานต่อส านักงาน

❑ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ก าหนดในประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ



หน้ำที่ของผู้ให้บริกำรขนส่ง (มำตรำ 22)
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ผู้ให้บริกำรขนส่งมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

❑ ด าเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการตั๋วร่วมสามารถใช้บริการจากระบบตั๋วร่วมและระบบขนส่งของผู้ให้บริการขนส่งได้

❑ อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับใบอนุญาตในการบ ารุงรักษา รวมทั้งการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
และรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม

❑ ให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต

❑ ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ก าหนดในประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
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กำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม

มาตรา ๒๓ การก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วมของระบบขนส่งต้องเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
การเก็บค่าโดยสารของผู้ให้บริการขนส่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณที่คณะกรรมการก าหนด และต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับของ

คณะกรรมการ

มาตรา ๒๔ ในการออกข้อบังคับเพื่อก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วมตามมาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การบูรณาการอัตราค่าโดยสารระหว่างระบบขนส่งสาธารณะที่ต่างระบบและต่างผู้ให้บริการขนส่ง
(๒) ค่าใช้จ่ายอันสมควรในการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยมีก าไรที่สมเหตุสมผล ตามประเภทและลักษณะของการให้บริการที่เป็นไปตามปกติในการประกอบธุรกิจ
(๓) ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
(๔) ต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้บริการเกินกว่าปกติ
(๕) การแข่งขันที่เป็นธรรม

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าอัตราค่าโดยสารร่วมไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนหรือเทคโนโลยี 
คณะกรรมการมีอ านาจปรับหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณอัตราค่าโดยสารร่วม หรือปรับอัตราค่าโดยสารร่วม



กรณีผู้ประกอบกิจกำรขนส่งทำงรำง ไม่ได้เข้ำร่วมระบบตั๋วร่วม
อัตรำค่ำโดยสำรจะเป็นไปตำมอัตรำค่ำโดยสำรสูงสุด
ที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรขนส่งทำงรำงก ำหนด

20

กำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม (ต่อ)

“คณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม” มีอ านาจ
➢ ก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม
➢ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ

อัตราค่าโดยสารร่วม

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. …. 
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำร

ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. 

“คณะกรรมกำรนโยบำยกำรขนส่งทำงรำง” มีอ านาจ
➢ ก าหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้

ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็นในการ
ประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอื่น

➢ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณอัตราขั้นสูง
ของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากราง
และทรัพย์สินที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่ง
ทางราง และค่าธรรมเนียมอื่น

ผู้ให้บริกำรขนส่งที่เข้ำร่วมระบบตั๋วร่วม ผู้ประกอบกิจกำรขนส่งทำงรำง

หำกผู้ประกอบกิจกำรขนส่งทำงรำงได้เข้ำร่วมระบบตั๋วร่วม
กำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรจะน ำอัตรำค่ำโดยสำรร่วมมำใช้บังคับ



กำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม (ต่อ)
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ข้อเสนอเรื่องรูปแบบกำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม

ระยะ รูปแบบ รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ระยะที่ 1 ระบบรถไฟฟ้า • ให้รถไฟฟ้าทุกโครงการใช้ตารางค่าโดยสาร 

(Fare Table) เดียวกัน โดยจ าเป็นต้องแก้ไข
สัญญาสัมปทานเดิม ซึ่งรัฐต้องสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
และปรับสัญญาสมัปทานในอนาคตให้ใช้
ตำรำงค่ำโดยสำร (Fare Table) เดียวกัน 
พร้อมก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรสูงสุด

• คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรขนส่งทำงรำง

• กรมกำรขนส่งทำงรำง

ระยะที่ 2 ข้ามระบบระหว่างรถไฟฟ้า 
รถโดยสาร เรือโดยสาร

• การเดินทางข้ามระบบแต่ละรูปแบบ
ไม่จ าเป็นต้องใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) 
เดียวกัน แต่ใช้วิธีการลดค่ำเดินทำงข้ำมระบบ 
(Transfer Discount) แทน

• คณะกรรมกำรนโยบำย
ระบบตั๋วร่วม (คนต.)

• ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
กำรขนส่งและจรำจร (สนข.)



กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม

ควำมจ ำเป็นของกองทุน (วัตถุประสงค์ของกองทุน)
• เพื่อสนับสนุนในการด าเนินงาน การพัฒนา และการส่งเสริมเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

1) เพื่อส่งเสริมและอดุหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมให้สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก โดยมีต้นทุนการเดินทางที่สมเหตุสมผล
2) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานระบบตั๋วร่วมของผูใ้ห้บริการขนส่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม
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กำรจัดต้ังกองทุนส่งเสริมระบบต๋ัวร่วม
▪ ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมขึ้นใน สนข.
▪ ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ ำนวยกำร สนข. เป็นผู้แทนกองทุน
▪ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้

1) เป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง เนื่องจากการน าอัตราค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้
2) เป็นเงินสนับสนุนการจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
3) เป็นเงินสนับสนุนการลงทุนพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่ง
4) ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่งกู้ยืมส าหรับด าเนินการลงทุน ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการระบบตั๋วร่วม
5) เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัย และพัฒนาระบบตั๋วร่วม
6) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการก าหนด

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังฯ
• พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียนฯ
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แนวทาง
ที่เป็นไปได้

▪ หลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังฯ
• มาตรา 26 การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ
จะกระท ามิได้ เว้นแตก่รณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• มาตรา 35 การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น 
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอ านาจตามกฎหมาย

แนวคิด : กำรหำเงินเข้ำกองทุน
▪ แหล่งที่มำรำยได้ของกองทุน

1) รายได้จากการขายสินค้า การให้บริการ หรือการให้กู้ยืมเงิน
2) รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และเงินเพิ่มที่กฎหมายก 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 ำนักงำนกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม

MODEL: กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบาย

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 

โดยส านักงาน BOI เป็นส านักงานบริหารกองทุน

โครงสร้ำงกำรบริหำรกองทุน แหล่งที่มำของเงินกองทุน

1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

(รัฐมนตรีขอรับจัดสรรตามความจ าเป็น)
3) เงินรายได้ที่ได้รับจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
4) เงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
5) เงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการขนส่ง

โดยหักจากรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม 
หรือรายได้ของผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรายใหม่เมื่อสญัญาสัมปทาน
มีข้อสัญญาให้ผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรายใหม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน (มาตรา 32)

6) เงินกู้ที่ สนข. กู้โดยความเห็นชอบของ คนต. และโดยอนุมัติของ ครม. (มาตรา 31)
7) ค่าปรับทางอาญาและค่าปรับทางปกครองทีเ่กิดตามพระราชบัญญัตินี้
8) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน
9) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

• ผอ. สนข. 
ท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนกองทุน
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มาตรา ๓๑ กองทุนต้องมีจ านวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมกับ
เงินกู้ตามวรรคสองแล้วต้องไม่เกินจ านวนสี่หมื่นล้านบาท

เมื่อกองทุนมีจ านวนเงินไม่เพียงพอเพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ ให้ส านักงานโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการและโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมี
อ านาจกู้ยืมเงินเป็นจ านวนสองหมื่นล้านบาท ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด

การเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินตามวรรคหนึ่งและกรอบ
วงเงินกู้ตามวรรคสองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ให้กระท าได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๓๒ ให้ผู้รับใบอนุญำตและผู้ให้บริกำรขนส่ง
น าส่งเงินเข้ากองทุนโดยหักจากรายได้ที่เกิดจากการประกอบ
กิจการระบบตั๋วร่วม หรือรายได้ของผู้ให้บริการขนส่งเอกชน
รายใหม่ เมื่อสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมงาน หรือสัญญา
ร่วมลงทุนแล้วแต่กรณี มีข้อสัญญาให้ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน
รายใหม่ ในระบบตั๋ ว ร่ วมต้ อ งส่ ง เ งิ น เข้ ากองทุน  ทั้ งนี้ 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

หมายเหตุ : อ้างอิงจาก พ.ร.บ. กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

เงินกู้ เงินน ำส่งเข้ำกองทุน

หมายเหตุ: การจัดท าสัญญาสัมปทานในอนาคตควรมีข้อสัญญาก าหนดให้
เอกชนผู้รับสัมปทานต้องน าส่งเงินเข้ากองทุนนี้ด้วย
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กำรพักใช้และเพิกถอนใบอนุญำต (มำตรำ 40 และ 41)

มาตรา ๔๐ คณะกรรมการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตได้ เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงใด ดังต่อไปนี้

(๑) ประกอบกิจการโดยทุจริตหรืออาจท าให้ประชาชนเสียหาย
(๒) จงใจละเว้นการด าเนินการหรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการมอบหมาย
ใหห้น่วยงานหรือส านักงาน เข้าด าเนินการแทนโดยจ้างพนักงานของผู้รับใบอนุญาตได้ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการแทน  ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดจากการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวด้วย
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บทก ำหนดโทษ

➢ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง (มาตรา 42)
➢ ความผิด

• ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
• ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไข หรือค าสั่งตามที่ก าหนด
• ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่งผู้ใดไม่จัดส่ง

ส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม
ให้กับกองทุน

• ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการขนส่งผู้ใดไม่แก้ไขปัญหา
จากการร้องทุกข์จากผู้ใช้บริการ

• ผู้ให้บริการขนส่งผู้ใดไม่ประกาศอัตราค่าโดยสารร่วม หรือ
เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราค่าโดยสารร่วม

โทษปรับทำงปกครอง โทษอำญำ

➢ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ (มาตรา 52)
➢ ความผิด

• ประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมโดยมิได้รับใบอนุญาต
• ผู้มีหน้าที่น าส่งเงินเข้ากองทุนผู้ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยง

หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือ
ส่งเงินไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง
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บทเฉพำะกำล

➢ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิน คนต. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 54)

➢ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามค าแนะน าของ คนต. ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคบัได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรอื
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 55)

➢ การด าเนินการออก ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่ พ.ร.บ.
นี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ (มาตรา 56)

➢ ให้บริษัทที่ประกอบกิจการระบบตั๋วร่วมที่ได้ด าเนินการก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ตาม พ.ร.บ. นี้ โดยให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

➢ หากบริษัทดังกล่าวไม่ด าเนินการขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าบริษัทดังกล่าวไม่เคยได้รับใบอนุญาตมาก่อน 
และให้ด าเนินการขออนุญาตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้พระราชบัญญัตินี้ต่อไป (มาตรา 57)

28
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บทเฉพำะกำล : แนวทำงกำรด ำเนินกำรกับสัญญำสัมปทำนเดิม

คณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วมออกข้อบังคับว่ำด้วยอัตรำค่ำโดยสำรร่วม

อัตราค่าโดยสารร่วมกระทบต่อสัญญาสัมปทาน 
สัญญาร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุน

อัตราค่าโดยสารร่วมไม่กระทบต่อสัญญา
สัมปทาน สัญญาร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุน

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

• ด าเนินการภำยใน 180 วันนับแต่วันท่ีข้อบังคับ
ว่าด้วยอัตราค่าโดยสารร่วมใช้บังคับ

ด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าโดยสารร่วม
และสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมงาน หรือสัญญาร่วม
ลงทุนเดิมต่อไป

➢ เมื่อคณะกรรมการได้ออกข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าโดยสารร่วมแล้ว ในกรณีที่อัตราค่าโดยสารร่วมดังกล่าวจะกระทบต่อสัญญา
สัมปทาน สัญญาร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุนแล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญากับเอกชนด าเนินการเจรจา
เพื่อแก้ไขสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมงาน หรือสัญญาร่วมลงทุนแล้วแต่กรณีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่ข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าโดยสารร่วมใช้บังคับ (มาตรา 58)



แผนกำรด ำเนินงำน
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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
ตั๋วร่วม

2) การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ

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

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

เกิดขึ้นจำกกฎหมำย

แผนกำรด ำเนินงำนร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่ำง พ.ร.บ.ฯ)

หมายเหตุ: หมายถึง การจัดท าข้อสรุปการจดัตั้งกองทุน
หมายถึง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 15 วัน

ที่มา: ที่ปรึกษา
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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



รำยละเอียดข้ันตอน ระยะเวลำ

กำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
1) การวิเคราะห์ความจ าเป็นและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2565
2) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 20 มกราคม 2565
3) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง 20 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565
4) การปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ หลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น
และจัดเตรียมเอกสาร
• ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
• รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
• รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2565

กำรเสนอร่ำงกฎหมำยตอ่คณะรัฐมนตรี (ก่อนคณะรัฐมนตรีรับหลักกำร)
1) การน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าร่างฯ พ.ร.บ. พิจารณา 21 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
2) การน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565
3) การจัดท าและตรวจสอบเอกสารเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการร่างกฎหมาย ภายในเดือนมิถุนายน 2565
กำรเสนอร่ำงกฎหมำยภำยหลงัคณะรัฐมนตรรีับหลกักำร
1) การตรวจสอบร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2565 (ประมาณ 3 เดือน)
2) คณะรัฐมนตรีน าเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่รัฐสภา (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพิจารณา) 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2565 (ประมาณ 3 เดือน)
3) การประกาศราชกิจจานุเบกษา ภายในปลายเดือนธันวาคม 2565 

(ส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศอย่างน้อย 2 สัปดาห์)
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ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำง พ.ร.บ. กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
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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. กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงกฎหมำยตำมหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มำตรำ 77
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (20 ม.ค. 65)
- รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง อย่างน้อย 15 วัน (20 ม.ค. – 4 ก.พ. 65)

2. ปรับปรุงร่ำงกฎหมำย  ท ำรำยงำนสรุปควำมเห็นและจัดท ำรำยงำน RIA 

3. เสนอร่ำงกฎหมำยและเอกสำรประกอบต่อคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงฯ พ.ร.บ.

4. เสนอกรมบัญชีกลำงและคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนเพื่อขอจัดตั้งกองทุน

5. จัดท ำเอกสำรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำรับหลักกำรร่ำงกฎหมำย

6. กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี (ภำยในเดือน มิ.ย. 65)

7. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (พิจำรณำแล้วส่งคณะรัฐมนตรี)

8. คณะรัฐมนตรีน ำเสนอร่ำงกฎหมำยเข้ำสู่รัฐสภำ (สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำพิจำรณำ) 

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 : ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนอำจเปลี่ยนแปลง และส่งผลให้กำรด ำเนินกำรเร็ว หรือล่ำช้ำจำกแผนที่ก ำหนดไว้

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

ประเด็นรับฟังควำมคิดเห็น
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ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดวิธีกำรจัดหำข้อมูลกำรใช้บริกำรระบบตั๋วร่วม ข้อมูลกำรเดินทำง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ 
โดยให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับใบอนุญำต ซึ่งหำกไม่ด ำเนินกำรจะมีโทษปรับทำงปกครองนั้น มีควำมเหมำะสมหรือไม่

ควำมเห็นต่อควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม”

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดแหล่งที่มำของเงินกองทุน มีควำมเหมำะสมหรือไม่

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน มีควำมเหมำะสมหรือไม่

ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดบทเฉพำะกำล ในกรณีที่อัตรำค่ำโดยสำรร่วมไม่สอดคล้องกับอัตรำค่ำโดยสำรที่ใช้อยู่เดิม 
โดยเฉพำะกรณีที่มีสัญญำสัมปทำนก ำหนดไว้ มีควำมเหมำะสมหรือไม่

6

7

8

9

10

ประเด็นรับฟังควำมคิดเห็น (ต่อ)



 
 
 
 
 

   
 

 
ก.5 คำกล่าวรายงานการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น  AMP Consultants Ltd. 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

 
คำกล่าวรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น  

“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ….” 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
โดย นางสาวกรุณา เนียมเอี่ยม 

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

--------------------------------------------------------- 
 

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
    นางวไิลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์

 
ในนามของขณะผู้ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้เข้าร่วมประชุม

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั ๋วร่วม กระทรวงคมนาคม และ สนข. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที ่มอบนโยบายให้
ดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชน  

 
ทั้งนี้ สนข. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  

ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง  
 

(1) คร้ังที่ 1 หัวข้อเร่ือง “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” 
(2) ครั ้งที ่ 2 หัวข้อเรื ่อง “แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วมที่

เหมาะสม”  
(3) คร้ังที่ 3 หัวข้อเร่ือง “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม”  
(4) ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื ่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่

เหมาะสมสำหรับประเทศไทย”   
 

ซึ่งผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา สนข. ได้นำไปปรับปรุงผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และนำไป
ปรับปรุงร่างร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมครั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
มาตรา 77 มาตรา 258 และพระราชบัญญัติ การจัดทำร่างกฏหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี ่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย  
อย่างรอบด้าน และเป็นระบบ ดังนั้น สนข. จึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. .... ขึ้น โดยผ่านการประชุมครั้งนี้ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
โดยจะนำความเห็นที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงกฏหมายดังกล่าว ก่อนนำเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนต่อไป  

 
ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นาง วิไลรัตน์  

ศิริโสภณศิลป์ กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขอเรียนเชิญค่ะ 

 

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



 
 

 
 
 

 
 

 
ก.6 คำกล่าวเปดิการประชุมรับฟังความคิดเห็น  

“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น  AMP Consultants Ltd. 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

 
คำกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น  

“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ….” 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร  
โดย นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

--------------------------------------------------------- 
 

เรียน  ท่านผู้แทนส่วนราชการ 
        ท่านผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 
ในนามของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  ขอบพระคุณที่ท่านสละเวลามาร่วมรับ

ฟังความคิดเห็นร่างกฏหมายว่าด้วยการพัฒนาระบบตั๋วร่วม ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ขอเรียนว่า กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ดำเนินการพัฒนากฎหมายฉบับนี้มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 แต่อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในกระบวนการจัดทำร่างกฏหมาย โดยวันนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเหน็จาก 
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  

 
ประเด็นสำคัญที ่ สนข. จะนำเสนอร่างกฏหมายขึ ้นมาใหม่ แล้วขอรับฟังความคิดเห็นข้อกฏหมาย  

ร่างกฏหมาย พัฒนาจากร่างเดิม แล้วนำข้อเด่น/ข้อด้อย ไปปรับปรุง ขึ้นมา ถามว่าเนื้อหาที่ปรับปรุงได้มาจากอะไรบ้าง  
ให้ยกของเก่าที่เคยทำ หลายท่านเคยร่วมดำเนินการกฏหมายกับเรา จากข้อจำกัดที่เกิดขึ้นเราเอามาปรับปรุงมาพัฒนา  
ยกร่างผ่านข้อมูลจากศึกษา จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ที่ผ่านมา 4 ครั ้ง ได้กล่าวถึงข้อกฎหมาย 
มาบ้างแล้ว ฉะนั้นวันนี้เป็นเร่ืองหลัก เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการ หน้าที่บทบาทการกำกับดูแล ระบบการให้อนุญาต 
คุณสมบัติของผู้รับอนุญาต อำนาจของหน่วยงานในการเรียกเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน รวมถึงการตั้งกองทุน  
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เรื่องเหล่านี้อาจไม่มีข้อสรุปชัดเจนในวันนี้ ขอเรียนเชิญล่วงหน้าไว้สำหรับ 
การหารือในครั้งต่อๆไป  

 
การประชุมวันนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ขอขอบพระคุณตัวแทนทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ที ่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมประชุม รวมทั ้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิที ่มาร่วมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกับ สนข.  
ขอให้การประชุมราบรื่น สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ขออนุญาตเปิดการประชุม ขอบคุณค่ะ 

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

 



 
 
 

 
 
 

 
 

     ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

    
 

 
 
 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น  ข - 1 AMP Consultants Ltd. 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

 
ภาคผนวก ข  สรุปรายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัตกิารบรหิาร

จัดการระบบตั๋วรว่ม พ.ศ. ....” 
  

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” ของโครงการศึกษาจัดทำ
แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ 
บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการประชุม และนางสาวกรุณา เนียมเอ่ียม ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานการประชุม
รับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ ภาคเอกชน องค์กรที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและ 
แผนการขนส่งและจราจร และที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น 123 คน ดังมีรายชื่อแสดงในตารางที่ ข-1 
 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 
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 นายชนินทร ์ ธันดา ผู้อำนวยการกองกฏหมาย 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 ผูเ้ชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสาร
ระบบขนส่งมวลชน 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) 

7 ดร.สลิลธร ทองมีนสุข นักวิชาการด้านกฏหมาย สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) 

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

1 นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนกังานโครงการบริหารจดัการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

2 นางสาวพิมพรรณ ชุ่มเพ็งพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ (ดา้นความปลอดภยั) สำนักแผนความปลอดภยั 
3 นายมนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร 

(กพข.) 
4 นายชูพงษ ์ พิพัฒน์ไชยศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร

ในภูมิภาค (สสภ.) 
5 นางสาวจินตวด ี สุขศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนงาน (สผง.) 
6 นางสาวนัยนา กล้าณรงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
7 นางสาวเนตรติยา คเณศายะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.) 
8 นายคณนิ คเชนทร์ชัย นิติกรปฏิบัติการ สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
9 นายชัชวาล ทรัพย์สมบูรณ์ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารกลาง (สบก.) 

 

 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น  ข - 2 AMP Consultants Ltd. 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) (ต่อ) 
10 นางสาวธราธิป  พวงจันทน์หอม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบตั๋วร่วม สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 

ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 
11 นางสาวบุญงาม  เอี่ยมศุภวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

12 นางกันตินันท์  ภู่ศิร ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

13 นางสาววภิาดา อันล้ำเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

14 นายนพพร  จรุงเกียรต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

15 นางสาวทัยวรรณ  โกยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

18 นางสาวสุรีภรณ์  เทพสืบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตัว๋ร่วม (สตร.) 

19 นางสาวรัชพัณณ์  นราธำรงค์สิทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

20 นางสาวสิริภัทร  ขวัญเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

21 นางสาวสมพร  การะเกต ุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

22 นายสุรยิะ ม่วงชุ่ม พนักงานธุรการ ระดับ ส3 สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สังกัดกระทรวงคมนาคม) 
1 นางสาววรธันย์ญา อภิพัฒนกจิกุล นิติกรชำนาญการ ฝ่ายกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
2 นางสาวอุรารักษ ์ วิลัยศร ี ห้วหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่ง

ผู้โดยสาร 
กรมการขนส่งทางบก 

3 นายอวิรุทธ ์ สุเพ็งคำภา นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางราง 
4 นางสาวปรีชญา สาระผล นักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 
5 นางสาวปาลิดา เดชะวรรธนะ หัวหน้าแผนกบรหิารข้อมูลและธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

6 นางสาวปรียาภรณ์ เทพสุวรรณ พนักงานบัญชี ระดับ 5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
7 นายเอกชยั  บุญมาลีตระกูล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) 
8 นายทะนงยุทธ์  พุกกณะสุต ผู้จัดการแผนกระบบจัดการรายได ้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
9 นายชูเกียรต ิ สิทธิศักดิ์ ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
10 คุณณัฏฐกิตติ์  ท่อเจริญพานิชย ์ ผู้จัดการแผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
11 นางสาววารุณี   เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ ผูจ้ัดการส่วนระบบจัดการรายได้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
12 คุณพรเทพ  อยู่ญาตวิงศ์ ผู้ชว่ยผู้อำนวยการสำนกับริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น  ข - 3 AMP Consultants Ltd. 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหนง่ หน่วยงาน 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม) 

1 นางสาวนันทนิษฏ ์ วงค์ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

2 คุณกชกร  รอดคำ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฎิบัตกิาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

3 นายปุณณลักขิ์  สุรัสวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

4 นายกฤษฎา  เกษคึมบง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

5 นางณปภัช รัตนสุต นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
6 คุณวัชรกูร  จิวากานนท ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
7 คุณปรณีย์ เต็มไตรเพท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
8 คุณสุภัชชา  ชวาลเวชกุล ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

9 นายอภิชาต  ศุภจิตรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสว่นระบบขนส่งทางราง สำนักการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร (สจส.) 

10 นายวัชรพงศ์ ลิทองกุล วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 
 

สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร (สจส.) 

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

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

2 คุณณรีรัตน์  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 นายสุรมนต ์ มีเมศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมาย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

6 นายประยูร คนึงคิด ผู้จัดการส่วนระบบจัดเก็บค่าโดยสาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

7 นายกฤษณ์   ลิ่วธนกุล ผู้จัดการฝ่ายวางแผนบรกิารและสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

8 นางสาวธัญญารัตน์ พิมพ์โพด นิติกร บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด 
9 คุณภัคพงศ์ พัฒนมาศ Deputy Director of operation บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
10 คุณไอลดา ตุงคเศรษฐ  Contract and Commercial Analyst  บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
11 คุณกรเลิศ ธีระตระกูล Senior Legal Counsel บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
12 คุณณัฐพล เมฆไพบูลย์วัฒนา Assistant to Regulatory Director บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
13 คุณอนพัทย์ มโนวชิรสรรค์ Head of planning & performance บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
14 คุณเจษฏา เรขเจริญพันธ์ Signaling and Rail system Manager  บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
15 คุณรังสรรค์ เหมือนเพ็ชร Operation Planning and protection 

senior manager 
บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 

16 คุณอมฤตา บุรณศรี Planning Coordinator บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
17 คุณบุศรา รัศมีถาวร Senior Marketing Manager บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
18 นายศักดิณรงค์ ลิ่มหะประเสริฐ วิศวกรโครงการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
19 คุณพรภัทร บพิธบัณพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด 
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 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น  ข - 4 AMP Consultants Ltd. 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหนง่ หน่วยงาน 
Card Issuer / Acquirer 

1 คุณศุภกร  สารารัตน ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายราชการสัมพันธ ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
2 คุณดนุวัฒน ์ ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
3 คุณสุรสีห์ ชุลีเกียรต ิ Head of Business Development บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด 
4 คุณหทัยชนก เช้ือนิล Sr. Legal Manager บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด 
5 คุณภาคย์ พัณนะเอนก Product Head ธนาคารทหารไทยธนชาต ิจำกัด (มหาชน) 
6 คุณวุฒิโย จันทร์เจ้าฉาย AVP ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจโทรคมนาคม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
7 คุณเรืองบุญ  แย้มอว่ม VP ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

Card Technology / Payment System / Supplier  
1 คุณ Puttipong Tantipanarat Director, Merchant Sales and Solution VISA International (Thailand) Limited 
2 คุณ Sirirat Thiengtham Senior Director – Merchant Sales and 

Solution 
VISA International (Thailand) Limited 

3 คุณนันทวัฒน ์ กิตติวงษ์วัฒน ์ Senior Business Operation Executive บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด 
4 นายวิศิษฏ์   มูลทรัพย์ Deputy Managing Director บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด 
5 คุณอารักษ์ พรชัยขจรศักดิ ์ Technical Director บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด 
6 คุณอาจารีย์  พ่วงมหา Legal Director บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด 
7 Ms. Arpa Tachapanich Manager Business Development Mastercard Asia / Pacific Pte., Ltd 
8 นายจิรเดช  จาตุรวิทย ์ Asia Group Advisor Mastercard Asia / Pacific Pte., Ltd 
9 Ms. Piyathida Chaovanasongtham Business Development Manager UnionPay International Co., Ltd. 

(Thailand) 
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 ์ รักษาการเลขาธิการสมาคม สมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน 
2 คุณอัจฉรา นิลมา Deputy Manager / Mobility Business 

Division 
บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) 
จำกัด 

3 คุณคงศักดิ ์ ชื่นไกรลาศ เจ้าหน้าทีน่โยบายและยุทธศาสตร์ สภาองค์กรของผู้บริโภค 
4 คุณธนัช ธรรมมิสกุล หัวหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) 
5 คุณวีรวี คำด ี Business Development บริษัท ไทยสมายลบ์ัส จำกัด 
6 นายณภัทร  ภัทรพิศาล นักวิชาการผู้ช่วย สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) 
7 นายกรยัวิทย ์ ไกรเลิศวาณิชพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแอคทีฟ โลจิสตกิส์ จำกัด 

สื่อมวลชน 
1 คุณสุปราณี รอดคล้ายขลิบ ผู้สื่อข่าว ผู้จัดการรายวัน 360 
2 คุณเสมอใจ มณีโชต ิ ผู้สื่อข่าว The paper Thailand 
3 คุณพิชชาภา วงศ์ผาสุกสถาพร ผูส้ื่อข่าว สำนักข่าวอิศรา 
4 คุณจิรากร พุ่มพวง ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
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เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น  ข - 5 AMP Consultants Ltd. 
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหนง่ หน่วยงาน 
ที่ปรึกษา 

1 น.ส.เสาวนีย์ อึงอารี รองผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
2 นายศรัณย ์ บุญญะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงบประมาณและ

การลงทุน 
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

3 นายชาญพล  นิลประภาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
4 นายกิรติพงศ์ แนวมาล ี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
5 ศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
6 รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

7 นางพรทิพย์  ธนวงศ์วิบูลย ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
8 นายพลพฤทธิ์   พนาสถิตย ์ นักประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
9 นางสาวสายน้ำผึ้ง  เหมือนเพชร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
10 นางสาวชนากานต ์ วิบูลย์ปัทมา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
11 นางสาวหทยัชนก วิบูลย์ปัทมา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
12 นายวรวิทย ์ วิบูลย์ปัทมา  นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
13 นายกฤษณพล   เทพรัตน์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
14 นายสุปรียพงษ์   ตากรวด นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
15 นายชินวัชร ์ แย้มมา นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
16 นางสาวปิยาพัชร แซ่ลิ่ม นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
17 นายแทนไท อดิศัยมนตรี นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
18 นายเฉลิมชัย ทานนท์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
19 นางสาวจรัสลักษณ์   ผลบริบูรณ์เจริญ เลขานุการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
20 นางสาวอาทิตยา จวงสมุทร พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
21 นางสาวจริยา แก้วหมอ พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
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