บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
เหตุผล
โดยที่ในปัจจุบันการขนส่งผู้โดยสารหรือการจราจรต่าง ๆ มีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
เป็นผู้ให้บริการจานวนหลายแห่ง ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนผู้ให้บริการดังกล่าวมี ระบบการบริหาร
จัดการที่แยกออกจากกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจการภาคขนส่งหรือนอกภาคขนส่งที่มีการบริหารจัดการในการ
จัดเก็บค่าโดยสารหรือจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยใช้บัตรโดยสารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เติมเงินได้
และใช้ชาระค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมผ่านทางกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม หรือ
กิ จ การรถโดยสารประจ าทางที่ อ าจมี ก ารบริห ารจัดการในการจัดเก็ บ ค่าโดยสารโดยใช้บั ตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทาให้ประชาชนโดยทั่วไปซึ่งเป็นผูใ้ ช้บริการจาเป็นต้องมีบตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือชาระค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการ ประชาชนผู้ใช้บริการจึงอาจไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดจาก
การใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่จานวนมากและ
อาจแตกต่างกัน หรือต้องเสียเวลาหรือรับภาระค่าใช้จ่ายที่ สูงถ้าต้องชาระค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียม
ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวทั้งหมดในการ
เดินทาง รวมทั้งอาจก่อ ให้เกิ ดปัญ หาด้านการจราจรหรือการขนส่ง ที่ มีผู้ใช้บ ริก ารจ านวนมาก สมควร
กาหนดให้มีการบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบระบบตั๋วร่วม ซึ่งใช้บัตรหรือตั๋วร่วมในการชาระค่าเดินทาง
ในระบบขนส่ง สาธารณะซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนผู้ให้บริก ารด้านการขนส่งหรือ
การจราจรต่าง ๆ เพื่อ อานวยความสะดวกแก่ ประชาชนผู้ใช้บริการและสนับสนุนการเดินทางโดยระบบ
ขนส่งสาธารณะ ในการให้สิท ธิป ระโยชน์และการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ ผู้ใช้บัตรหรือตั๋วร่วม
รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งยังสามารถนาไปใช้กับการชาระค่าสินค้าและบริการสาหรับการใช้บริการนอกภาคขนส่ง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและขยายขอบเขตการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดให้สามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงทั้งในและ
นอกภาคขนส่ง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชบัญญัตินี้มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดให้การประกอบกิจการเป็นบริษัท
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมต้องได้รับใบอนุญาตและกาหนดให้ผู้ให้บริการภาคขนส่งที่จาเป็นต้องใช้
ระบบตั๋วร่วมหรือ ที่ มี ความพร้อ มจะใช้ร ะบบตั๋ วร่วมต้อ งถูก บั ง คับ ให้ ใช้ร ะบบตั๋วร่วม ซึ่ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล เพื่อประโยชน์สาธารณะอันเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ความมี ป ระสิท ธิภ าพของการให้ บ ริก ารในระบบขนส่ ง สาธารณะ ซึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัติ นี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบตั๋วร่วม” หมายความว่า ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตั๋วร่วม

๒
“ตั๋วร่วม” หมายความว่า รูปแบบการชาระค่าสินค้าหรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้มาตรฐานระบบตั๋วร่วม ไม่ว่าด้วยการใช้บัตรหรือสิ่งอื่นใดแทนการใช้บัตรก็ตาม
“ระบบขนส่ง” หมายความว่า ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะและส่วนบุคคลทาง
ถนน ทางราง ทางน้า หรือทางอากาศที่รองรับการชาระเงินผ่านระบบตั๋วร่วม
“ระบบนอกภาคขนส่ง ” หมายความว่า ระบบที่รองรับการชาระเงินผ่านระบบตั๋ ว
ร่วมนอกเหนือจากระบบขนส่ง
“อั ตราค่าโดยสารร่วม” หมายความว่า อัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งซึ่ง ผู้ให้
บริการภาคขนส่งตกลงร่วมกันในการคิดอัตราค่าโดยสารเมื่อเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งด้วย
ตั๋วร่วม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ
บริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
“บริษัท บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” หมายความว่า บริษัทที่ ได้รับ ใบอนุญ าตให้
ประกอบกิจการในการบริหารจัดการและบารุงรักษาระบบตัว๋ ร่วม และศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
“ศูนย์บ ริห ารจัดการรายได้ก ลาง” หมายความว่า ศูนย์รวมของระบบที่ท าหน้าที่
ประมวลผล รับส่งข้อมูลการใช้งาน และคานวณปริมาณการใช้งาน รวมทั้งจานวนเงินการใช้งานของ
ระบบตั๋วร่วมจากการทาธุรกรรมในระบบขนส่งและระบบนอกภาคขนส่ง เพื่อจัดสรรรายได้และหัก
บัญชี
“ผู้ให้บริการภาคขนส่ง ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบคมนาคมขนส่งทางถนน
ทางราง ทางน้า หรือทางอากาศ
“ผู้ให้บ ริการนอกภาคขนส่ง ” หมายความว่า ผู้ให้บริก ารซึ่งมิใช่ ผู้ให้บริก ารระบบ
คมนาคมขนส่ง เช่น ผู้ประกอบกิจการค้าปลีก หรือสถาบันการเงิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญ ญัตินี้
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ

๓
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้ อานวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บริโภค อธิบ ดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางราง อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้อานวยการ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการเงิน การตลาด กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อระบบตั๋วร่วม
ให้ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมอบหมายข้าราชการ
ในสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ต ามมาตรา ๕ (๔) ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ และไม่ มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยเป็นผู้ต้องคาพิพากษาหรือคาสัง่ ศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม่ เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมื อง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละสี่ปี
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระหรื อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างทีก่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ไม่ว่า
จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง นั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ในกรณีการแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่
ว่าง หากวาระที่เหลืออยูไ่ ม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ พ้ น จากต าแหน่ง ก่ อ นวาระ ให้ ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง
เมื่ อ ครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั ง มิ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ท รงคุณวุฒิ ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

๔
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จ ะ
ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๘ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ตาม
มาตรา ๕ (๔) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม การพัฒนาระบบตั๋วร่วม หรือ
การพัฒนาการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื่อง
(๒) กาหนดแนวทางและระยะเวลาการดาเนินงานและระยะเวลาเข้าร่วมดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินงานของผู้ให้บริการภาคขนส่งรายเดิมหรือผู้
ให้บริการภาคขนส่งรายใหม่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันทั้งระบบ
และเป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการภาคขนส่ง
(๓) ออกข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและการบริหารจัดการรหัสระบบ
ความปลอดภัย
(ข) การเชื่อ มต่อ ระบบตั๋วร่วมระหว่างศูนย์บ ริห ารจัดการรายได้กลางกั บ ผู้ ให้
บริการภาคขนส่งรายเดิมและผู้ให้บริการภาคขนส่งรายใหม่
(ค) การกาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกาหนดของระบบตั๋วร่วม
เพื่อ ประโยชน์ในการใช้ตั๋วร่วม การบริห ารจัดการระบบตั๋วร่วมในกิ จ การที่ เกี่ ยวข้องหรือกิ จ การ
ต่อเนื่องของระบบตั๋วร่วม หรือประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(ง) การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือ
ประโยชน์อื่นใดในระบบตั๋วร่วมหรือการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือ
กิจการต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือระบบตั๋วร่วม การกาหนดรูปแบบตั๋วร่วม หรือการกาหนดระบบการ
ใช้ตั๋วร่วม ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(จ) การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการส่งเงินเข้ากองทุน
ของบริษัทบริห ารจัดการระบบตั๋วร่วมโดยหักจากรายได้ของกิจการตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑)
หรือ (๒) หรือ ของผู้ให้บ ริการภาคขนส่ง เอกชนรายใหม่เมื่อสัญ ญาสัม ปทาน สัญ ญาร่วมงาน หรือ
สัญญาร่วมลงทุน แล้วแต่กรณี กาหนดให้ผู้ให้บริการภาคขนส่งเอกชนรายใหม่ในระบบตั๋วร่วมต้องส่ง
เงินเข้ากองทุน
(ฉ) เรื่องอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

๕
(๔) พิ จารณาเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางต่อคณะรัฐมนตรี ในการสนับ สนุน
ระบบขนส่งหรือการดาเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพหรือให้การอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่ง
(๕) มอบหมายสานัก งานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมู ล
และวิเคราะห์เพื่อการกาหนดนโยบายหรือการพัฒนาตาม (๑) การกาหนดแนวทางตาม (๒) และการ
ออกข้อบังคับตาม (๓) รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตาม (๔)
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
การออกข้อ บัง คับ ตาม (๓) ในเรื่องใดที่ มี ลัก ษณะใช้บังคับ เป็นการทั่ วไป เมื่ อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
การออกข้อบังคับตาม (๓) ในเรื่องใดที่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดให้ต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายนั้น ให้ถือว่าการออกข้อบังคับตาม (๓) ในเรื่องนั้นตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะนั้นแล้ว
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
ในการปฏิบัติห น้าที่ ถ้ามี ก ารพิจ ารณาในเรื่องที่ ป ระธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการผู้ใดมีสว่ นได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมี อานาจแต่งตั้งคณะอนุก รรมการเพื่อพิจ ารณาหรือ
มอบหมายให้ดาเนินการใด ๆ ได้ และให้นาบทบั ญ ญัติม าตรา ๑๐ มาใช้บังคับ กับ การประชุม ของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๓ ให้ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และ
อนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

๖

หมวด ๒
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ส่วนที่ ๑
การกากับดูแล
มาตรา ๑๔ ให้กรมการขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานกากับ ดูแลการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม ดังต่อไปนี้
(๑) กากั บดูแล ติดตาม และประเมิ นผลการบริห ารจัดการระบบตั๋วร่วมและการ
ดาเนินงานของบริษัท บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้ให้บริการภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการบริหารจัดการในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื่อง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาจัดส่งรายได้จากการออกและ
จ าหน่ายตั๋วร่วมให้แก่ ผู้ให้บ ริก ารภาคขนส่ง หรือบริษั ท บริห ารจัดการระบบตั๋วร่วม และก าหนด
หลัก เกณฑ์ และวิธีการ รวมทั้ งระยะเวลาจัดส่งค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อื่นใดตาม
ข้อบังคับของคณะกรรมการ
(๓) สั่งให้บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ หรือสั่งให้
ผู้ให้บริการภาคขนส่งปฏิบตั ิตามแนวทางหรือข้อบังคับของคณะกรรมการหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา
๒๑ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๔) สั่งให้ผู้ให้บริการภาคขนส่งหรือ ผู้ประกอบการในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือกิจการ
ต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือระบบตั๋วร่วมตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือผู้ออกและจาหน่ายตั๋วร่วม
หรือตัวแทนออกและจาหน่ายตั๋วร่วม แก้ไขปัญหาจากการร้องทุก ข์จากผู้ใช้บ ริการตามมาตรา ๒๐
(๑๑) ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ส่วนที่ ๒
การประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

๗
มาตรา ๑๕ การประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมต่อไปนีจ้ ะกระทา
ได้ต่อเมื่อได้จัดตั้งในรูปบริษัทและได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
(๑) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(๒) การบริหารจัดการในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือ
ระบบตั๋วร่วมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี
การขอความเห็น ชอบ การให้ความเห็นชอบ การขอรับ ใบอนุญ าตและการออก
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ การประกอบกิ จการในการบริห ารจัดการระบบตั๋วร่วมตามวรรคหนึ่ง มี
ลักษณะเป็นกิจการของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในการประกอบกิจการดังกล่าวให้ ได้รับยกเว้นไม่ให้นากฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐมาใช้บังคับ
มาตรา ๑๖ บริษั ท ที่ จัด ตั้ง ขึ้ นตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ ง ต้ องมี จ านวนหุ้ น ที่ ผู้
ให้บริการภาคขนส่ง ถืออยู่รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัทจากัด หรือทุนชาระแล้ว
ของบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องไม่มีข้อบังคับที่ให้อานาจคนต่างด้าว
ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารส่วนใหญ่หรือมีอานาจในการบริหารจัดการบริษัทด้วยวิธีการใด ๆ
ในกรณีที่ บ ริษัท ที่ จัดตั้งขึ้น ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มิใช่รัฐวิส าหกิจ ให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ให้บริการภาคขนส่ง ถือหุ้นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ที่
มิใช่รัฐวิสาหกิจนั้นได้โดยมิให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นที่ห้ามเข้า
ถือหุ้นในบริษัทที่มิใช่รัฐวิสาหกิจมาใช้บังคับ
มาตรา ๑๗ บริษัท ที่ จัดตั้ง ขึ้นตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ให้ ใช้คานาหน้ าชื่อว่า
“บริษัท บริห ารจัดการระบบตั๋วร่วม” และคาว่า “จ ากั ด ” หรือ “จ ากั ด (มหาชน)” แล้วแต่ก รณี
ต่อท้าย
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ใช้คา
นาหน้ าชื่อ หรือ คาแสดงชื่อ ในการประกอบกิ จ การตามมาตรา ๑๗ หรือ คาอื่น ใดที่ มี ค วามหมาย
เช่นเดียวกัน
มาตรา ๑๙ ห้ ามมิ ให้ผู้ ใดนอกจากบริษั ท ที่ จัดตั้งขึ้น ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ ง
ประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑)

๘

หมวด ๓
การดาเนินงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
มาตรา ๒๐ ให้บ ริษัท บริห ารจัดการระบบตั๋ วร่วม บริห ารจัด การระบบตั๋วร่วม
บ ารุง รัก ษาระบบตั๋ วร่วม และบริห ารศู นย์ บ ริห ารจัด การรายได้ ก ลาง รวมทั้ ง ให้มี อานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม บารุงรักษาระบบตั๋วร่วม และบริหารศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง
(๒) ก ากั บ ดูแลผู้ออกและจาหน่ายตั๋วร่วมรายอื่น ในการดาเนินงานและปรับ ปรุง
อุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้องกับระบบตั๋ว
ร่วมตามข้อบังคับของคณะกรรมการ
(๓) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ออกและจาหน่ายตั๋ว
ร่วมรายอื่น เพื่อให้ตั๋วร่วมทั้งหมดมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้
(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี มาตรฐาน หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ตั๋ว
ร่วมหรือระบบตั๋วร่วม
(๕) ออกและจาหน่ายตั๋วร่วมหรือร่วมกับผู้ให้บริการภาคขนส่งหรือผู้ให้บริการนอก
ภาคขนส่งเป็นผู้ออกและจาหน่ายตั๋วร่วมให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อบังคับของคณะกรรมการ
(๖) อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ร่วมออก จาหน่าย หรือเติมเงินตั๋ว
ร่วมของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้นเป็นผู้ให้บริการ
นอกภาคขนส่ง รวมทั้ งมี อ านาจเพิ กถอนการอนุญ าตดัง กล่าวด้วยในกรณี ที่ หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนนั้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามข้อตกลงในการอนุญาต
(๗) ปรับปรุงหรือสนับสนุนการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของผู้ให้บริการภาค
ขนส่งให้สอดคล้องกับนโยบายด้านอัตราค่าโดยสารร่วมที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการ
(๘) จั ด เก็ บ ค่ า บริ ก าร ค่ าธรรมเนี ย ม หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดตามข้ อ บั ง คั บ ของ
คณะกรรมการและจัดสรรรายได้จากการออกและจาหน่ายตั๋วร่วมให้แก่ผู้ให้บริการภาคขนส่ง
(๙) บริห ารจัดการรายได้หรือการเติมเงินในตั๋วร่วมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส์
หรือเทคโนโลยีอื่นหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
ตั๋วร่วม
(๑๐) รวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบตั๋วร่วมและประมวลผลข้อมูลเพือ่ รายงานต่อ
กรมการขนส่งทางรางและคณะกรรมการ
(๑๑) กากับดูแลผู้ให้บริก ารภาคขนส่งเพื่อ ให้การดาเนินงานในการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมมีป ระสิท ธิภาพ รวมทั้ งมีห น้าที่ รายงานต่อกรมการขนส่งทางรางเมื่ อผู้ให้บริก ารภาค
ขนส่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้

๙
(๑๒) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการบริการที่
ไม่สุภาพ หรือได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากการให้บริการของผูใ้ ห้บริการภาค
ขนส่งในระบบตั๋วร่วมหรือผู้ประกอบการในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือ
ระบบตั๋วร่วมตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือผู้ออกและจาหน่ายตั๋วร่วมหรือ ตัวแทนออกและจาหน่าย
ตั๋วร่วม เพื่อรายงานต่อกรมการขนส่งทางราง
(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กรมการขนส่ง
ทางรางหรือคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ผู้ให้บริการภาคขนส่งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเพื่ อให้ผู้ใช้บ ริก ารตั๋วร่วมสามารถใช้บ ริก ารจากระบบตั๋วร่วมและ
ระบบขนส่งของผู้ให้บริการภาคขนส่งได้
(๒) อ านวยความสะดวกแก่ บ ริษัท บริหารจัดการระบบตั๋ว ร่วมในการบ ารุงรัก ษา
รวมทั้งการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
(๓) ให้ความร่วมมือกับบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ที่อยู่ในหน้าที่ของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(๔) ปฏิบั ติ ห น้ าที่ อื่ น ตามที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ตินี้ ห รื อ ตามที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) กาหนด
กิจการที่เกี่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือระบบตั๋วร่วม ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐
และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับ อานาจหน้าที่ของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือระบบตั๋วร่วม โดยอนุโลม
หมวด ๔
กองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
มาตรา ๒๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน เรียกว่า “กองทุนบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม” มีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้การสนับสนุนในการดาเนินงาน การพัฒนา และการ
ส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งการอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วม
หรือระบบขนส่ง และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง
มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒) ส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เป็นผู้ออกและจาหน่ายตั๋วร่วมตาม
มาตรา ๒๐ (๔) และส่วนแบ่งจากค่าบริก าร ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์ อื่นใดตามที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การนาส่งค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อื่นใดให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด

๑๐
(๓) เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ได้ จ ากการด าเนิ น งานของกองทุ น รวมทั้ ง การจั ด หา
ผลประโยชน์ของกองทุน
(๔) ค่าปรับทางอาญาและค่าปรับ ทางปกครองที่เกิดจากการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การนาส่งเงินค่าปรับทางอาญาและค่าปรับทางปกครองให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา ๒๕ เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามมาตรา ๒๔ ให้เป็นของสานักงานและ
ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลัง
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสานัก
งบประมาณ ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง และผู้แทนกรมทางหลวง เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนไม่เกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
หรือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ
และให้ ผู้อ านวยการส านั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจรมอบหมายข้ าราชการใน
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๗ คณะกรรมการบริห ารกองทุ นมี อานาจหน้าที่ ควบคุม ดูแลกองทุนให้
ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๓ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบในการดาเนินงานของกองทุน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารกิจการของกองทุน
(๓) กาหนดระเบียบเกี่ ยวกั บ การรับ เงิน การจ่ายเงิน การเก็ บรักษาเงิน และการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
(๔) กาหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือ
สวัสดิการต่าง ๆ ของพนัก งานและลูก จ้างให้ส อดคล้องกับมาตรฐานที่ คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกาหนด
(๕) พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปี
(๖) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๒๘ ให้ นาบทบัญ ญั ติม าตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับ แก่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการบริห ารกองทุ นมีอานาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือมอบหมายให้ดาเนินการใด ๆ ได้

๑๑
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ให้ประธานกรรมการบริห ารกองทุน กรรมการบริห ารกองทุ น และ
อนุกรรมการตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกาหนด
ตามผลการประเมินผลการดาเนินงาน
มาตรา ๓๑ การจ่ายเงินจากกองทุนให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา
๒๓ และเป็นไปตามระเบียบตามมาตรา ๒๗ (๓)
สานักงานอาจจัดสรรเงินจากกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนได้
ตามจานวนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ในกรณี ที่ เงินกองทุ น ไม่ พ อจ่ ายตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ให้รัฐบาลจ่ายเงิน
อุดหนุนหรือเงินทดรองราชการให้ตามความจาเป็น
มาตรา ๓๒ ให้ส านั ก งานจัดท าแผนการดาเนิ นงานประจ าปี ซึ่ง อย่างน้อยต้อ ง
ประกอบด้วยผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่าย
ประจาปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนดเพื่อนาเสนอคณะ
กรรมการบริห ารกองทุ นพิ จ ารณาอนุ มั ติอย่างน้ อยสามสิบ วันก่ อนเริ่ม ต้น ปีบัญ ชีของทุ ก ปีเพื่อใช้
ประกอบการกากับดูแล การบริหารกองทุน และติดตามการประเมินผลการดาเนิ นงาน
มาตรา ๓๓ ให้ค ณะกรรมการบริห ารกองทุ นวางและรัก ษาไว้ซึ่ งระบบบั ญ ชี ที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทารายงานการเงิน แสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทารายงานการเงิน ของกองทุนส่ง
ผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารกองทุน
จะประกาศก าหนดเป็ น อย่ างอื่ นโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริห ารทุ น
หมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน
มาตรา ๓๕ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และให้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของกองทุนทุกรอบปีบัญชี
ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนทารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนนาส่ง รายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

๑๒
มาตรา ๓๖ ให้ส านัก งานจัดให้มี ร ะบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุ นตามหลัก เกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการนโยบายการบริห ารทุ น
หมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกาหนด
มาตรา ๓๗ การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการ
ประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๘ รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการของบริษัทบริหารจัดการตั๋วร่วมตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึง่
ได้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงใด ดังต่อไปนี้
(๑) ประกอบกิจการโดยทุจริตหรืออาจทาให้ประชาชนเสียหาย
(๒) จงใจละเว้นการดาเนินการหรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
(๓) จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ รัฐมนตรีสั่ง พัก ใช้ใบอนุญ าตหรือเพิ ก ถอนใบอนุญ าตตาม
มาตรา ๓๘ แล้ว ให้ก รมการขนส่ง ทางรางเข้าดาเนินการแทนโดยจ้างพนัก งานของบริษัท บริห าร
จัดการระบบตั๋วร่วมตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ได้ โดยให้บริษัทบริหารจัดการตั๋วร่วมตามมาตรา ๑๕
วรรคหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแทน ทั้งนี้ บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดจากการพักใช้
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวด้วย
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติ
บุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบการ
ดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่ บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละ

๑๓
เว้นไม่สั่งการหรือกระทาการเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรั บโทษตามที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
ส่วนที่ ๒
โทษปรับทางปกครอง
มาตรา ๔๑ ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมีอานาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ในการลงโทษปรับทางปกครอง ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางคานึงถึงความร้ายแรง
แห่งพฤติกรรมที่กระทาความผิด และในกรณีที่เห็นสมควรอธิบดีกรมการขนส่งทางรางอาจมีคาสั่งให้ผู้
นั้นดาเนินการใด ๆ เพื่ อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมก่อนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่รัฐมนตรีป ระกาศ
กาหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด และถ้าผู้ถูก ลงโทษปรับ ทางปกครองไม่ ยอมชาระค่าปรับ ทางปกครอง ให้นาบทบัญ ญั ติ
เกี่ยวกับการบังคับ ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับทางปกครองหรือไม่อาจดาเนินการบังคับ ทาง
ปกครองได้เมื่อมีคาสั่งให้ชาระค่ าปรับมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมี
อานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชาระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคาสั่งให้ชาระ
ค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดชาระค่าปรับได้
มาตรา ๔๒ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา
๑๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หรือมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๔๓ ผู้ออกและจาหน่ายตั๋วร่วมหรือตัวแทนออกและจาหน่ายตั๋วร่วมผู้ใดไม่
จัดส่งรายได้จ ากการออกและจาหน่ายตั๋วร่วมให้แก่ผู้ให้บริการภาคขนส่ง หรือบริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่
เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๔๔ ผู้ให้บ ริก ารภาคขนส่ง หรือ ผู้ป ระกอบการในกิ จการที่ เกี่ ยวข้องหรือ
กิจการต่อเนื่อ งกั บระบบขนส่ง หรือระบบตั๋วร่วมตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ผู้ใดไม่จัดส่งค่าบริก าร
ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๔๕ บริษัท บริห ารจัดการระบบตั๋วร่วมหรือผู้ให้บ ริก ารภาคขนส่ งผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามแนวทางหรือข้อบังคับของคณะกรรมการหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของกรมการขนส่งทางราง

๑๔
ตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ หรือผู้ประกอบการในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือ
กิจการต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือระบบตั๋วร่วมตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๑ ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับ ทางปกครองไม่เกิน
สามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๔๖ ผู้ให้บ ริก ารภาคขนส่ง หรือ ผู้ป ระกอบการในกิ จการที่ เกี่ ยวข้องหรือ
กิจการต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือระบบตั๋วร่วมตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือผู้ออกและจาหน่ายตั๋ว
ร่วมหรือ ตัวแทนออกและจาหน่ายตั๋วร่วมผู้ใด ไม่แก้ ไขปัญ หาจากการร้องทุก ข์จากผู้ใช้บ ริการตาม
มาตรา ๒๐ (๑๒) ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งของกรมการขนส่งทางรางตามมาตรา ๑๔ (๔)
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวัน
ละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๓
โทษอาญา
มาตรา ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการเปรีย บเที ยบที่
รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่ รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจานวนสามคนและ
คนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่ อ ผู้ ต้อ งหาได้ช าระเงินค่ าปรับ ตามจ านวนที่ เปรีย บเที ยบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบกาหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ในระหว่ างที่ ยัง มิ ได้ จัด ตั้ ง กรมการขนส่ ง ทางรางขึ้ น ให้ ส านั ก งาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานกากับดูแลการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วมหรือ ดาเนินการใดตามพระราชบัญ ญัตินี้ จนกว่าจะได้จัดตั้งกรมการขนส่งทางรางขึ้นปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว

๑๕
มาตรา ๕๑ ในระหว่างที่ยังไม่มีอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ
พิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง การบังคับทางปกครอง และการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับ
ชาระค่าปรับ ให้ รัฐมนตรี แต่งตั้ง ข้าราชการในกระทรวงคมนาคมระดับ ไม่ต่ากว่าอธิบ ดีเพื่อ ปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวแทนจนกว่าจะมีอธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ในระหว่ างที่ ยั ง ไม่ มี อ ธิ บ ดี ก รมการขนส่ ง ทางรางเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการเป็ น
กรรมการตามมาตรา ๕ (๓) ให้กรรมการตามมาตรา ๕ (๓) ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่จนกว่า
จะมีอธิบดีกรมการขนส่งทางราง
มาตรา ๕๒ ให้บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เมื่ อ ได้ยื่นคาขอรับใบอนุญ าตแล้ วให้ถือว่าบริษัท บริห ารจัดการระบบตั๋วร่วมนั้นเป็นบริษัท
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่ารัฐมนตรีจะมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๕๓ การดาเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ
ผู้รบั สนองพระราชโองการ
..................................
นายกรัฐมนตรี

