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ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตัว๋ ร่วม
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ในปัจจุบันหน่วยงำนของรัฐผู้ให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยระบบขนส่งสำธำรณะมีหน่วยงำน
ที่ดำเนินกำรหลำยหน่วยงำน ซึ่งแต่ละหน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร
หรือค่ำโดยสำรแยกจำกกัน ทำให้ประชำชนผู้ใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะโดยเฉพำะผู้ซึ่งต้องเดินทำง
เชื่อมต่อกันในหลำยระบบขนส่งไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หรือค่ำโดยสำร
สมควรกำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หรือค่ำโดยสำร
ของระบบขนส่งสำธำรณะที่ดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐให้เป็นระบบตั๋วร่วม เพื่อให้กำรบริกำรขนส่ง
สำธำรณะของหน่วยงำนของรัฐมีควำมสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กำรขนส่งสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ กำรขนส่งผู้โดยสำรโดยระบบขนส่งสำธำรณะ ทั้งทำงถนน
ทำงรำง ทำงน้ำ หรือทำงอำกำศ
“ผู้ ให้ บริ กำรขนส่ ง ” หมำยควำมว่ ำ หน่ วยงำนของรั ฐที่ ให้ บริ กำรขนส่ งสำธำรณะ และ
หมำยควำมรวมถึงผู้ประกอบกำรภำคเอกชนที่ให้บริกำรขนส่งสำธำรณะซึ่งเข้ำร่วมให้บริกำรในระบบตั๋วร่วม
“ระบบตั๋วร่วม” หมำยควำมว่ำ ระบบกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค่ำธรรมเนียม
ค่ำบริกำร หรือค่ำโดยสำรในกำรขนส่งสำธำรณะ ซึ่งใช้มำตรฐำนทำงเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วม
“กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม” หมำยควำมว่ำ กำรบริหำรจัดกำรและบำรุงรักษำระบบตั๋วร่วม
และกำรบริหำรจัดกำรรำยได้กลำง
“ผู้บริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรัฐที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ระบบตั๋วร่วมกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
“อัตรำค่ำโดยสำรร่วม” หมำยควำมว่ำ ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หรือค่ำโดยสำรในกรณีที่มี
กำรใช้ บ ริ ก ำรระบบขนส่ ง สำธำรณะเชื่ อ มต่ อ ต่ ำ งระบบกั น หรื อ ระหว่ ำ งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรขนส่ ง ต่ ำ งรำย
โดยผู้ให้ บริกำรขนส่งได้ตกลงกำหนดค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หรือค่ำโดยสำรดังกล่ำวในอัตรำร่วมกัน
แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินงำนระบบตั๋วร่วม
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
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“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้
ข้อ ๔ ให้ มี ค ณะกรรมกำรคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ ำ “คณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋ ว ร่ ว ม”
เรียกโดยย่อว่ำ “คนต.” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม เป็นประธำนกรรมกำร
(๒) กรรมกำรโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงคมนำคม ปลัดกระทรวง
มหำดไทย เลขำธิ กำรสภำพั ฒนำกำรเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงบประมำณ
อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงรำง อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์
ด้ ำนกำรเงิ น ด้ ำนกำรตลำด ด้ ำนกฎหมำย ด้ ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ ำนวิ ทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ หรือด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อระบบตั๋วร่วม จำนวนไม่เกินสี่คน
ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
และให้ ผู้อำนวยกำรส ำนั กงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ งและจรำจรแต่งตั้งข้ ำรำชกำรของสำนั กงำน
จำนวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
ข้อ ๕ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละสี่ปี
ในกรณี ที่ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้ นจำกตำแหน่งก่อนวำระ ให้ คณะกรรมกำรประกอบด้วย
กรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่จนกว่ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่
เมื่อครบกำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้
ข้อ ๖ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสือ่ มเสีย หรือหย่อนควำมสำมำรถ
ข้อ ๗ ให้ คนต. มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำและเสนอนโยบำยหรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม และโครงสร้ำง
อัตรำค่ำโดยสำรร่วมและค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินงำนระบบตั๋วร่วมต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กำหนดแผนงำนและหน่วยงำนของรัฐผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยหรือแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
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(๓) กำหนดมำตรกำรเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย แนวทำง หรือแผนงำน
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม มำตรฐำนทำงเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีกำรออกระเบียบ ประกำศ
ข้อบังคับ หรือกฎในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง แผนงำน มำตรกำร มำตรฐำน
หรือรูปแบบ ตำม (๑) (๒) หรือ (๓)
(ก) มำตรฐำนทำงเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
(ข) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
(ค) กำรเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่ำงผู้บริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริกำรขนส่ง
(ง) กำรบริหำรจัดกำรระบบจัดกำรรหัสควำมปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม
(๕) ประสำนควำมร่ ว มมื อกั บหน่ วยงำนของรั ฐและผู้ ประกอบกำรภำคเอกชนที่ เกี่ ยวข้ อง
ในด้ำนกำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยระบบขนส่งสำธำรณะและกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
(๖) ติ ดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรของผู้ให้บริกำรขนส่ งในกำรปฏิ บัติตำมนโยบำย
แนวทำง แผนงำน มำตรกำร มำตรฐำน หรือรูปแบบ ตำม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือที่ปรึกษำเพื่อปฏิบัติงำนตำมที่ คนต. มอบหมำย
(๘) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย
ข้อ ๘ ให้ น ำบทบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจดำเนินกำรพิ จำรณำทำงปกครอง
ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร ำชกำรทำงปกครองมำใช้ บั ง คั บ แก่ ก ำรประชุ ม ของ คนต. และ
คณะอนุกรรมกำรที่ คนต. แต่งตั้งด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้สำนักงำนทำหน้ำที่เป็นสำนักงำนเลขำนุกำรของ คนต. และให้มีหน้ำที่และอำนำจ
ดังต่อไปนี้
(๑) รั บผิ ดชอบงำนธุ รกำร งำนวิ ชำกำร งำนกำรประชุ ม และงำนเลขำนุ กำรของ คนต.
และคณะอนุกรรมกำรที่ คนต. แต่งตั้ง
(๒) ศึกษำวิจัย รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม มำตรฐำน
ทำงเทคโนโลยี ข องระบบตั๋ ว ร่ ว ม และโครงสร้ ำ งอั ต รำค่ ำ โดยสำรของระบบขนส่ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
กำรดำเนินกำรของ คนต.
(๓) ติดตำม รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐและ
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม รวมทั้งปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำร
จัดกำรระบบตั๋วร่วม เพื่อเสนอต่อ คนต.
(๔) ประสำนงำนและรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ประกอบกำร
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยระบบขนส่งสำธำรณะหรือกำรบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม เพื่อนำข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำของ คนต.
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(๕) กำกับดูแล ติดตำม และตรวจสอบมำตรฐำนทำงเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบ
ของระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริกำรขนส่ง
(๖) ก ำกั บดู แลกำรด ำเนิ นกำรของผู้ บริ หำรจั ดกำรระบบตั๋ วร่ วมในกำรปฏิ บั ติ ตำมนโยบำย
แนวทำง แผนงำน มำตรกำร มำตรฐำน หรือรูปแบบ ตำมข้อ ๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๗) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรภำคเอกชนที่ให้บริกำรขนส่งสำธำรณะเพื่อให้เข้ำร่วม
ให้บริกำรในระบบตั๋วร่วม รวมทั้งกำรอำนวยควำมสะดวกเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือที่จะบูรณำกำรร่วมกัน
กับผู้ประกอบกำรภำคเอกชน
(๘) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่ คนต. นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
ข้อ ๑๐ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยส ำหรั บ เบี้ ย ประชุ ม ค่ ำ ตอบแทน รวมทั้ ง ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กำรดำเนินงำนของ คนต. คณะอนุกรรมกำร และที่ปรึกษำ ให้เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
โดยให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณของสำนักงำน
ข้อ ๑๑ ในวำระเริ่มแรก ให้ คนต. ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรโดยตำแหน่ง
ตำมข้ อ ๔ (๑) และ (๒) และให้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ งและจรำจร
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบนี้ไปพลำงก่อน จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิตำมข้อ ๔ (๓) ซึ่งต้องไม่เกินเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

