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งำนส่วนที่ 8 : 
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาระบบต๋ัวร่วม และก าหนดอัตราค่าโดยสาร 

งำนส่วนที่ 7 : 
งานจัดท ามาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน

รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 1 รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 2

งำนส่วนที่ 4 : 
งานวิเคราะห์ข้อตกลงทางธุรกิจและอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบต๋ัวร่วม

งำนส่วนที่ 3 : 
งานวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว

รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 3

งำนส่วนที่ 2 : 
งานศึกษาวิเคราะห์จัดท าและก าหนดกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
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รำยงำนฉบับสมบูรณ ์ (Final Report)

โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม/อัตรำค่ำโดยสำรเดียว
และอัตรำค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินในระบบตั๋วร่วม

ร่ำงกฎหมำยในกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
(ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม 
พ.ศ. ....)

แผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร

แผนกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

แผนและแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล

แผนกำรลงทุนและกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม
(กำรจัดหำรูปแบบเงินทุนเพ่ือน ำมำใช้ในกำรชดเชย
รำยได้จำกค่ำโดยสำรร่วมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
พัฒนำระบบตั๋วร่วม)

รำยงำนสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary Report)

Final Report #2
Executive Summary

Report #2

Website ประชำสัมพันธ์โครงกำร

กำรรับฟังควำมคิดเห็น
ร่ำง พ.ร.บ.ฯ ผ่ำนระบบกลำง**

งำนส่วนที่ 5 : 
งานวิเคราะห์จัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อน าไปใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม
และสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาระบบต๋ัวร่วม 

Focus Group 3Focus Group 1
Focus Group 2

ประชุมรับฟังควำมคดิเหน็ร่ำง พ.ร.บ.ฯ

ภำพรวมกิจกรรมและผลลัพธ์ของงำนของโครงกำรศึกษำจัดท ำแผนกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
2
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รำยงำนฉบับกลำง ผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนในช่วงรำยงำนฉบับกลำง ผลกำรด ำเนินกำรศึกษำช่วงที่ผ่ำนมำ
บทที่ 2 แผนพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและ
ค่ำโดยสำร 

• Functional Requirement ระบบ AFC
• สรุปสถานะระบบ AFC ปัจจุบันของผู้ประกอบการ

ระบบขนส่งมวลชน (Operator) แต่ละรายในประเทศ
ไทย เทียบกับ Functional Requirement ของ
ระบบ AFC อนาคต

• Functional Requirement ระบบฐานข้อมูลกลาง
ของ CCH และ FCCH

งำนส่วนที่ 8 :  งำนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร
เพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบตั๋วรว่ม และก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำร
- การศึกษา ทบทวน ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชน 

และการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
- การศึกษาและก าหนดแนวคิดระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
- แนวทางการจัดเก็บข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชน 

(Functional Requirement)
- ฟังก์ชันระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Collection: AFC)
- ฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) และ 

ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH)
บทที่ 3 โครงสร้ำงอัตรำ
ค่ำโดยสำรร่วม/อัตรำ
ค่ำโดยสำรเดียว และอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินใน
ระบบตั๋วร่วม

• แผนการประยุกต์ใช้อัตราค่าโดยสารร่วม/อัตรา
ค่าโดยสารเดียว

• โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร (เบื้องต้น) ส าหรับระบบ
รถไฟฟ้า

• แนวคิดการวิเคราะห์ Transaction Fee 
• อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม 

ที่เหมาะสมเบื้องต้น

งำนส่วนที่ 3 : งำนวิเครำะห์โครงสรำ้งอัตรำค่ำโดยสำรร่วม/อัตรำ
ค่ำโดยสำรเดียว
- การทบทวนนโยบายเก่ียวกับอตัราค่าโดยสารในต่างประเทศ
- การศึกษา กฎหมาย สัญญาสัมปทานในส่วนที่เก่ียวข้องกับการก าหนดอัตรา

ค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนในปจัจบุนั
- การเสนอแนะรูปแบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว

ที่เหมาะสม
งำนส่วนที่ 4 : งำนวิเครำะห์ข้อตกลงทำงธุรกิจและอัตรำค่ำธรรมเนียมทำง
กำรเงินในระบบตั๋วร่วม
- การศึกษา ทบทวนข้อตกลงทางธุรกิจ และวิธีการคิดค่าธรรมเนียม

ทางการเงินของระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยและต่างประเทศ
- การวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมระบบตั๋วร่วม

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำจัดท ำแผนกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
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รำยงำนฉบับกลำง ผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนในช่วงรำยงำนฉบับกลำง ผลกำรด ำเนินกำรศึกษำช่วงที่ผ่ำนมำ
บทที่ 4 แผนกำรลงทุนและ
กำรพัฒนำ ระบบตั๋วร่วม (กำร
จัดหำรูปแบบเงินทุนเพื่อน ำมำใช้
ในกำรชดเชยรำยได้จำก
ค่ำโดยสำรร่วมและสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม)

• แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 
และการชดเชยรายได้

• ประมาณการวงเงินชดเชยเบือ้งต้น

งำนส่วนที่ 5 : งำนวิเครำะห์จัดหำรูปแบบเงินทุนเพื่อน ำไปใช้ในกำรชดเชย
รำยได้จำกค่ำโดยสำรร่วม และสนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบตั๋วรว่ม
- การศึกษา ทบทวนรายละเอียดของกองทุน ทุนหมุนเวียนที่จะน ามา

ประยุกต์ใช้
- การประมาณการวงเงินของกองทุนชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม (เบื้องต้น)
- แนวทางเบื้องต้นในการระดมทุนส าหรับกองทุนเพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารร่วม

บทที่ 5 ร่ำงกฎหมำยกำรบริหำร
จัดกำรระบบตั๋วร่วม 
จัดหำเงินทุนที่จะน ำมำใช้
ในกำรชดเชยรำยได้จำก
ค่ำโดยสำรร่วม และกำรจัดหำ
ข้อมูลกำรเดินทำง

• ข้อเสนอและประเด็นพิจารณาในการแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
พ.ศ. ....

งำนส่วนที่ 6 : งำนจัดท ำร่ำงกฎหมำยกำรบริหำรจดักำรระบบตั๋วร่วม
- แนวทางการจัดท าร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
- การจัดท าร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

บทที่ 6 แผนกำรก ำกับกำรบริหำร  
จัดกำรระบบตั๋วร่วม

• โครงสร้างการบริหารจัดการระบบขนสง่มวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (อนาคต)

• โครงสร้างหน่วยงานก ากับดูแลการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

งำนส่วนที่ 9 : งำนศึกษำวิเครำะห์จัดท ำแผนกำรก ำกับกำรบรหิำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม
- โครงสร้างการบริหารจัดการและก ากับดูแลระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ
- โครงสร้างการบริหารจัดการและก ากับดูแลระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย
- โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหนว่ยงานก ากับดูแลการบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม
บทที่ 7 แผนและแนวทำง
กำรติดตำมประเมินผล

• แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล งำนส่วนที่ 9 : งำนศึกษำวิเครำะห์จัดท ำแผนกำรก ำกับกำรบรหิำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม
- แผนการติดตามและประเมินผล

บทที่ 8 งำนสนับสนุน
ทำงวิชำกำร และกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้

• งานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจ (Ad hoc) งำนส่วนที่ 10 : งำนสนับสนุนทำงวิชำกำร และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
- งานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจ (Ad hoc)
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- การจัดท ารายงานผลงานทางวิชาการ (Technical Paper)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำจัดท ำแผนกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม (ต่อ)
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รำยงำนฉบับกลำง ผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนในช่วงรำยงำนฉบับกลำง ผลกำรด ำเนินกำรศึกษำช่วงที่ผ่ำนมำ
บทที่ 9 งำนจัดท ำมำตรกำรจูงใจ
ให้ประชำชนหันมำใช้ระบบขนส่ง
มวลชน

• มาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนสง่
มวลชน

งำนส่วนที่ 7 : งำนจัดท ำมำตรกำรจูงใจให้ประชำชนหันมำใช้ระบบขนส่ง
มวลชน
- การศึกษา ทบทวนมาตรการจูงใจในต่างประเทศ และแนวคิดในการก าหนด

มาตรการจูงใจ
- การคัดเลือกมาตรการจูงใจที่เหมาะสมกับประเทศไทย
- การวิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่ง

มวลชน
บทที่ 10 กำรจัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์โครงกำร

• กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านเว็บไซต์ 
(website) ประจ าเดือน

งำนส่วนที่ 11 : งำนจัดท ำกำรประชำสัมพันธ์และกำรจัดประชุมสัมมนำและ
ฝึกอบรม
- จัดท าแผนการประชาสัมพันธ ์(รวมเว็บไซต์)
- การประชุมสัมมนา การประชุมกลุ่มเป้าหมาย และการฝึกอบรม

กำรศึกษำทุกบท • ข้อมูล ข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ระบบตั๋วร่วม

• ข้อมูลรายงานการศึกษา ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ระบบตั๋วร่วม

• ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
• ผลการส ารวจพฤติกรรมการเดินทาง

งำนส่วนที่ 1 :  งำนศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวน และรวบรวม ข้อมูล 
ข้อกฎหมำย รำยงำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบตั๋วรว่ม 
- ข้อมูล ข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
- รายงานการศึกษา ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
- ระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ
งำนส่วนที่ 2 :  งำนศึกษำวิเครำะห์จัดท ำและก ำหนดกลุ่มผู้ประกอบกำร 
ผู้ใช้บริกำร ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม 
- จัดท าและก าหนดกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การส ารวจ รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำจัดท ำแผนกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา



รำยกำร
สัดส่วนงำน
ตำมแผน 

(a)

แผนงำน
สะสม

(% of a)

ผลงำนจริง
สะสม 

(% of a)
เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. ขอบเขตกำรศึกษำ (ToR 3)
1.1 งานส่วนท่ี 1 : งานศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และรวบรวม ข้อมูล ข้อ

กฎหมาย รายงานการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบตั๋วร่วม

10%

1.2 งานส่วนท่ี 2 : งานศึกษาวิเคราะห์จัดท าและก าหนดกลุ่มผู้ประกอบการ 
ผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

10%

1.3 งานส่วนท่ี 3 : งานวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่า
โดยสารเดียว 

10%

1.4 งานส่วนท่ี 4 : งานวิเคราะห์ข้อตกลงทางธุรกิจและอัตราค่าธรรมเนียม
ทางการเงินในระบบตั๋วร่วม  

10%

1.5 งานส่วนท่ี 5 : งานวิเคราะห์จัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อน าไปใช้ในการ
ชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม และสนับสนุนการ
ด าเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม                         

10%

1.6 งานส่วนท่ี 6 : งานจัดท าร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 10%
1.7 งานส่วนท่ี 7 : งานจัดท ามาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบ

ขนส่งมวลชน
10%

1.8 งานส่วนท่ี 8 : งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม และก าหนดอัตรา
ค่าโดยสาร

5%

1.9 งานส่วนท่ี 9 : งานศึกษาวิเคราะห์จัดท าแผนการก ากับการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

10%

1.10 งานส่วนท่ี 10 : งานสนับสนุนทางวิชาการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 5%
1.11 งานส่วนท่ี 11 : งานจัดท าการประชาสัมพันธ์และการจัดประชุมสัมมนา

และฝึกอบรม
10%

รวมทั้งหมด 100.0%

100.0%

100.0%

90.0%

70.0%

45.0%

65.0%
80.0%

90.0%

35.0%

45.0%
45.0%

69.8%

100.0%

100.0%

80.0%

50.0%

35.0%

40.0%
40.0%

60.0%

20.0%

40.0%
35.0%

55.0%
6

ควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำนในช่วงรำยงำนฉบับกลำง 



รำยงำนฉบับกลำง (Interim Report) 

บทที่
1)   บทน า
2) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
3) โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม
4) แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
5) ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม จัดหาเงินทุนที่จะน ามาใช้ในการชดเชยรายได้

จากค่าโดยสารร่วม และการจัดหาข้อมูลการเดินทาง
6) แผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
7) แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล
8) งานสนับสนุนทางวิชาการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้
9) งานจัดท ามาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน
10) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

7



บทที่ 2 : แผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร 

8



Functional Requirement ระบบ AFC 
หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากข้ึน เมื่อด าเนินการระบบต๋ัวร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วมเสร็จสมบูรณ์

Level 3: 
Operator Central Computer

Level 5: 
Central Clearing House (CCH)

Level 1: 
Fare Media

Level 6: 
Financial Central Clearing House 

(FCCH)

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

SYSTEM

CORE 
BUSINESS 

PROCESSING 
SYSTEM

GOODS 
AND 

SERVICES 
SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

CARD 
MANAGEMENT 

SYSTEM

DEVICE 
MANAGEMENT 

SYSTEM

PURSE 
MANAGEMENT 

SYSTEM
Operator Station Computer

Front-end Card Processor

Acquirer

Issuer

Level 2:

Level 4: 

SECURITY 
SYSTEM

FARE AND 
REBATES SYSTEM

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

SYSTEM

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

SYSTEM

CARD 
MANAGEMENT 

SYSTEM

GOODS 
AND 

SERVICES 
SYSTEM

SECURITY 
SYSTEM

CORE 
BUSINESS 

PROCESSING 
SYSTEM

CORE 
BUSINESS 

PROCESSING 
SYSTEM

CORE 
BUSINESS 

PROCESSING 
SYSTEM

DEVICE 
MANAGEMENT 

SYSTEM

SECURITY 
SYSTEM

FARE AND 
REBATES SYSTEM

FARE AND 
REBATES SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

SECURITY 
SYSTEM

SECURITY 
SYSTEM

SECURITY 
SYSTEM

FINANCIAL 
SYSTEM

FINANCIAL 
SYSTEM

FINANCIAL 
SYSTEM

PURSE 
MANAGEMENT 

SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

ABT Ticket Media

บัตร cEMV

บัตรโดยสำรปัจจุบัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric 1 บัตรแบบ ABT อื่นๆ

ที่มา: ที่ปรึกษา 9



Function

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

Fare Media
Front-end 

Card 
Processor

Operator 
Station 

Computer

Operator 
Central 

Computer
Acquirer Issuer

Central 
Clearing 
House 

Financial 
Central 
Clearing 
House

1. ระบบประมวลผลหลกั 
(Core Business Processing System)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2. ระบบจัดการบตัร
(Card Management System)

✓ ✓ ✓

3. ระบบสินค้าและบริการ 
(Goods and Services System)

✓ ✓

4. ระบบจัดการอุปกรณ์
(Device Management System)

✓ ✓ ✓

5. ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Management System)

✓ ✓ ✓ ✓

6. ระบบการเงิน 
(Financial System)

✓ ✓ ✓

7. ระบบจัดการกระเปา๋เงินในบตัรโดยสาร 
(Purse Management System)

✓ ✓

8. ระบบค่าโดยสารและสว่นลด 
(Fare and Rebates System)

✓ ✓ ✓

9. ระบบการออกรายงาน
(Report System)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10. ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10ท่ีมา: ท่ีปรึกษา

ภำพรวม Functional Requirement ระบบ AFC



สรุปสถำนะระบบ AFC ปัจจุบันของผู้ประกอบกำรระบบขนส่งมวลชน (Operator)
แต่ละรำยในประเทศไทย เทียบกับ Functional Requirement ของระบบ AFC อนำคต

Function
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

Fare Media
Front-end Card 

Processor
Operator Station 

Computer
Operator Central 

Computer
Acquirer Issuer

Central 
Clearing House

Financial Central 
Clearing House

Core Business Processing System
ระบบประมวลผลหลัก



⚫



⚫

⚫⚫

⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Card Management System
ระบบจัดการบัตร



⚫



⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫

⚫

Goods and Services System
ระบบสินค้าและบริการ

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫

⚫⚫



⚫⚫

Device Management System
ระบบจัดการอุปกรณ์



⚫



⚫



⚫⚫

Infrastructure Management System 
ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Financial System 
ระบบการเงิน

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Purse Management System
ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร



⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Fare and Rebates System
ระบบค่าโดยสารและส่วนลด 



⚫



⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Report System 
ระบบการออกรายงาน



⚫⚫⚫⚫



⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Security System
ระบบรักษาความปลอดภัย











⚫



⚫



⚫

⚫⚫

⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫
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หมายเหตุ:  
 : รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS Core)  : ระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย)  : ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน)  : ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)  : รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit)
 : ระบบรถไฟฟ้าสายสีทอง  : ระบบรรถไฟฟ้าสายสีแดง  : ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ *  : รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. (KTB ด าเนินการ)

* การให้บริการเดินรถโครงการน้ี จะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน (ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564) โดย บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเช่ือมสามสนามบิน จ ากัด ซึ่งได้รับสัมปทานในรูปแบบ PPP Net Cost 50 ปี (พ.ศ. 2562-2612)
ท่ีมา: การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์โดยท่ีปรึกษา  



สรุประบบ AFC ที่ควรพัฒนำในอนำคตของผู้ประกอบกำรระบบขนส่งมวลชน (Operator) แต่ละรำยในประเทศไทย

Function

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 1 Level 5 Level 6

Fare Media
Front-end Card 

Processor
Operator Station 

Computer
Operator Central 

Computer
Acquirer Issuer

Central Clearing 
House

Financial Central 
Clearing House

Core Business Processing System
ระบบประมวลผลหลัก 4

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Card Management System
ระบบจัดการบัตร 4

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

Goods and Services System
ระบบสินค้าและบริการ 4

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫

Device Management System
ระบบจัดการอุปกรณ์ 4

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫

Infrastructure Management System 
ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 4

⚫



⚫







⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Financial System 
ระบบการเงิน 4

⚫⚫



⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Purse Management System
ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร 4

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Fare and Rebates System
ระบบค่าโดยสารและส่วนลด 4

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Report System 
ระบบการออกรายงาน 4

⚫⚫⚫⚫⚫



⚫⚫⚫⚫⚫

⚫

⚫⚫



⚫



⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Security System
ระบบรักษาความปลอดภัย 4

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫
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หมายเหตุ:  
 : รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS Core)  : ระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย)  : ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน)  : ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)  : รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit)
 : ระบบรถไฟฟ้าสายสีทอง 2

 : ระบบรรถไฟฟ้าสายสีแดง  : ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 3  : รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. (KTB ด าเนินการ)

1 ข้ึนอยู่กับรูปแบบธุรกิจของผูป้ระกอบการ
2 สายสีทองไม่มี Central Computer  (ใช้ร่วมกับสายสเีขียว)
3 การให้บริการเดินรถโครงการนี้ จะถูกรวมเข้าเป็นสว่นหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสงูเช่ือมสามสนามบนิ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564) โดย บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเช่ือมสามสนามบนิ จ ากัด ซึ่งได้รับสัมปทานในรูปแบบ PPP Net Cost 50 ปี (พ.ศ. 2562-2612)
4  เนื่องจากระบบ AFC ของ Supplier แต่ละรายมี Design ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะการใช้งานปัจจบุนั หากต้องพัฒนาให้รองรับตั๋วร่วมระบบ ABT หรือ EMV จะต้องพัฒนา Function ทุกระบบ ทุก Level 
ที่มา: การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะหโ์ดยที่ปรึกษา  

ด าเนินการโดย
สนข. หรือ

หน่วยงานกลาง
ที่ได้รับ

มอบหมาย



Functional Requirement ระบบฐำนข้อมูลกลำง
ของศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำง (CCH) และ ศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำงด้ำนกำรเงิน (FCCH)ที่มา: ที่ปรึกษา

หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อด าเนินการระบบตั๋วรว่มและอตัราค่าโดยสารรว่มเสรจ็สมบูรณ์
2 Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ ABT
3 Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ EMV

ABT Ticket Media

Tokenisation 2

ข้อมูล Transaction มาตรฐาน

ข้อมูลบัตร O-D           ข้อมูลการเงิน

บัตรโดยสำรปัจจุบัน

ข้อมูล Transaction

บัตรแบบ ABT 
(ใหม่)

อื่นๆ

ระบบหัวอ่านปัจจุบัน

ข้อมูล O-D

บัตร cEMV

ข้อมูล O-D และค่าโดยสาร

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับบัตร Tokenisation

บรับปรุง /เพิ่ม ระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ บัตร cEMV

บรับปรุง Station Computer/
Central Computer  Software 

บัตรแบบ Card-Centric 1 

บรับปรุง /เพิ่ม ระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ บัตรแบบ ABT (ใหม)่

บัตรแบบ ABT 

บรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ Interoperable Ticketing System

ระบบจัดการข้อมูล ABT
Ticket Media

Financial Central Clearing House 
(FCCH)

ข้อมูล ABT Ticket Media

รับและตรวจสอบข้อมูล
ตามมาตรฐานกลาง

ข้อมูลการช าระดุล

ระบบจัดการฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

Central Clearing House 
(CCH) 

รายงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก

ระ
บบ

จัด
กา

รโ
คร

งส
ร้า

งพ
ื้นฐ

าน
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fra
str
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em
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ys
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)

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)

หน่วยงานก ากับดูแล
(Provisional Organisation)

ข้อมูลบัตร cEMV

ระบบจัดการข้อมูล
บัตร cEMV

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก

ระบบจัดการข้อมูล
บัตรโดยสารปัจจุบัน

ข้อมูลบัตรโดยสารปัจจุบัน

ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร
(Purse Management System)

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
(Fare and Rebates System

ข้อมูลการช าระดุล

ผู้ป
ระ

กอ
บก

ำร
ระ

บบ
ขน

ส่ง
มว

ลช
น

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)

ข้อมูล O-D และค่าโดยสาร

Tokenisation 3

ข้อมูล O-D และค่าโดยสาร
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Data Flow Diagram ของศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำง (CCH) 
และ ศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำงด้ำนกำรเงิน (FCCH)

ที่มา: ที่ปรึกษา
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ข้อมูลการเดินทาง

 ข้อมูลการช าระดุล

Operators
ข้อมูลการเดินทางด้วย
ABT Ticket Media

ข้อมูลการเดินทางด้วย
บัตร cEMV

ลงทะเบียน

เติมเงิน

ประวัติการเดินทาง

สถาบันการเงิน

ผู้ถือบัตร

หน่วยงานก ากับดูแล
รายงาน

ข้อมูลการเดินทางด้วย
บัตรโดยสารปัจจุบัน

ผู้ให้บริการ 
e-Money

ข้อมูลการเงิน

ข้อมูลการช าระดุล
ข้อมูลการช าระดุล

 ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

1
Central Clearing 

House (CCH)

2
Financial Central 
Clearing House 

(FCCH)
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Data Flow Diagram แสดงกำรเชื่อมโยงระหว่ำงระบบย่อยของ
ศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำง (CCH) และศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำงด้ำนกำรเงิน (FCCH)

ที่มา: ที่ปรึกษา

ข้อมูลการเดินทาง
ข้อมูลการเดินทาง

Operators

1.1
ระบบรักษาความ

ปลอดภัย

ข้อมูลผู้ให้บริการ E-Money
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ข้อมูล ABT Account
ข้อมูลผู้ออกบัตร
ข้อมูลการเงิน

ข้อมูลการเดินทาง

สถาบันการเงิน

ข้อมูลการช าระดุล

ลงทะเบียน

หน่วยงานก ากับดูแล

รายงาน

รายงาน

ข้อมูลส าหรับออกรายงาน
ข้อมูล Log

ข้อมูลผู้ใช้งาน (User)

1.8
ระบบการออก

รายงาน

ข้อมูลการเดินทางด้วย
ABT Ticket Media

ข้อมูลการเดินทางด้วย
บัตร cEMV

ข้อมูลการช าระดุล

รายงาน

1.9
ระบบการเช่ือมโยง

กับหน่วยงาน
ภายนอก

ข้อมูลการช าระดุล

ข้อมูลการช าระดุล

2.4
ระบบการเช่ือมโยง

กับหน่วยงาน
ภายนอก

ข้อมูลการช าระดุล

เติมเงินผู้ถือบัตร

ข้อมูลผู้เดินทาง
ข้อมูลผู้ออกบัตร
ข้อมูล setting

ประวัติการเดินทาง

ข้อมูลการเดินทาง
ด้วยบัตร cEMV

ข้อมูลการเงินผู้ให้บริการ 
e-Money

ข้อมูลการเดินทางด้วย
บัตร cEMV

ข้อมูลการเดินทางด้วย 
ABT Ticket Media

ข้อมูลการเดินทาง
ด้วยบัตรโดยสารปัจจุบัน

2.2
ระบบจัดการข้อมูล

บัตร cEMV

ข้อมูลการเดินทางด้วย 
ABT Ticket Media

2.1
ระบบจัดการข้อมูล 

ABT Ticket 
Media

ข้อมูลการช าระดุล

2.5
ระบบรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูลการช าระดุล

1.10
ระบบรักษาความ

ปลอดภัย

1.5
ระบบการเงิน

1.4
ระบบจัดการข้อมูล

บัตรโดยสาร
ปัจจุบัน

ข้อมูลการเดินทางด้วย
บัตรโดยสารปัจจุบัน

ข้อมูลการเดินทางด้วย
บัตรโดยสารปัจจุบัน

1.11
ระบบจัดการ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

1.6
ระบบจัดการ
กระเป๋าเงิน

ในบัตรโดยสาร

1.7
ระบบค่าโดยสารและ

ส่วนลด

ข้อมูลค่าโดยสาร
และส่วนลด

ข้อมูลผู้เดินทาง
ข้อมูลการเดินทาง
ข้อมูล Setting

ข้อมูลการต้ังค่าอุปกรณ์
ข้อมูลสถานีข้อมูลการเงิน

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
1.2

ระบบรับและ
ตรวจสอบข้อมูล

1.3
ระบบจัดการ

ฐานข้อมูลกลาง

ข้อมูลค่าโดยสาร
ข้อมูล Operator

ข้อมูลผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer)
ข้อมูลผู้ออกบัตร

รายการหักบัญชี (Clearing)

ข้อมูลค่าโดยสาร
ข้อมูลผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร

ข้อมูล Operator
ข้อมูลผู้ออกบัตร

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
ข้อมูลการเงิน
ข้อมูล Setting

2.3
ระบบการเงิน



บทที่ 3 : โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม/อัตรำค่ำโดยสำรเดียว 
และอัตรำค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินในระบบตั๋วร่วม
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รูปแบบโครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำร 

• โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบอัตราเดียว (Flat Fare) ซึ่งคิดอัตราค่าโดยสารคงที่
• โครงสร้างอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง (Distance-Based Fare) ซึ่งอัตราค่าโดยสารคิดจาก

ระยะทางที่เดินทางจริง
• โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบโซน (Zonal Fare) ซึ่งคิดอัตราค่าโดยสารเมื่อมีการเดินทาง

ผ่านเขตแดนต่างๆ 

 ค่ำโดยสำร

ระยะทำง

อัตรำค่ำโดยสำร

อัตรำค่ำโดยสำรแบบอัตรำเดียว (Flat Fare)

 ค่ำโดยสำร

ระยะทำง

อัตรำค่ำโดยสำรตำมระยะทำง (Distance-based Fare)

 

Zone
A

Zone
B

Zone
C

อัตรำค่ำโดยสำรแบบโซน (Zonal Fare)

ที่มา: ที่ปรึกษา
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โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580
ค่าแรกเข้า 14.001 14.73 15.50 16.30
อัตราค่าโดยสาร
ต่อกิโลเมตร

2.152 2.26 2.37 2.50

หมายเหต:ุ  1 ก าหนดค่าแรกเข้า 14 บาท (เท่ากับค่าแรกเข้าสายสีม่วง สายสีเหลือง และสายสีชมพู) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ าที่สุด 
2 ค านวณตามดัชนีราคาผู้บริโภค (แบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB)) โดยก าหนดสมมติฐานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค

(แบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB)) ประมาณร้อยละ 1.02 ต่อปี
ที่มา: ที่ปรึกษา 

โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำร (เบื้องต้น)
หน่วย: บาท
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กำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม

ข้อเสนอแนะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
• ค่าโดยสารช่วง 25 กม. แรก เพดานสูงสุดจะอยู่ที่ 42 บาท 
• หลังจากนั้น จะคิดค่าโดยสารตามความชันเดิมก่อนหนา้

จนถึงเพดานสูงสุดที่ 65 บาท ตั้งแต่ 36 กม. เป็นต้นไป

Adjusted Fareโครงสร้างอัตราค่า
โดยสาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580

ค่าแรกเข้า 14.00 14.73 15.50 16.30
อัตราค่าโดยสาร
ต่อกิโลเมตร

2.15 2.26 2.37 2.50

หมายเหตุ:  ก าหนดสมมติฐานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (แบบไม่รวมอาหารและเครื่องด่ืม (CPI NFB)) 
ท่ีมา: ท่ีปรึกษา 

หน่วย: บาท
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ที่มา: ที่ปรึกษา

แผนกำรประยุกต์ใช้อัตรำค่ำโดยสำรร่วม/อัตรำค่ำโดยสำรเดียว

20

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 ...

กำรเดินทำงข้ำมระหว่ำงระบบรถไฟฟ้ำ

ประกำศใช้ พ.ร.บ. กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

กำรเดินทำงเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนอื่น

Phase I

Phase II

พ.ศ.



แนวทำงกำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม

Phase ระบบขนส่ง
สำธำรณะ รถไฟฟ้ำ รถไฟชำนเมือง รถโดยสำรประจ ำทำง เรือโดยสำร เรือยนต์ข้ำมฟำก

I ตั๋วร่วม (บัตร) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่ำโดยสำรร่วม 
(ระบบเดียวกัน) ✓ ✓ ✓ ✓ x

II ค่ำโดยสำรร่วม 
(ข้ำมระบบ) ✓ x ✓

*
✓

* x
หมายเหตุ * ในลักษณะการให้ส่วนลดเมื่อเช่ือมต่อข้ามระบบ
ที่มา: วิเคราะห์โดยที่ปรึกษา
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ที่มา: ที่ปรึกษา

Phase รูปแบบ รำยละเอียด
I ระบบรถไฟฟ้า • ให้รถไฟฟ้าทุกโครงการ ใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) 

เดียวกัน โดยจ าเป็นต้องปรับสัญญาสัมปทาน ซึ่งรัฐต้อง
ชดเชยให้กับผู้ประกอบการที่ด าเนินการให้ปัจจุบัน และ
ปรับสัญญาสัมปทานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ใช้ตำรำง
ค่ำโดยสำร (Fare Table) เดียวกัน พร้อมก ำหนดอัตรำ
ค่ำโดยสำรสูงสุด

II ข้ามระบบ ระหว่าง
รถไฟฟ้า – รถโดยสารประจ าทาง – เรือโดยสาร

• การเดินทางข้ามระบบ แต่ละรูปแบบไม่จ าเป็นต้องใช้
ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกัน แต่ใช้วิธีการ
ลดค่ำเดินทำงข้ำมระบบ (Transfer Discount) แทน

ข้อเสนอรูปแบบกำรก ำหนดอัตรำคำ่โดยสำรรว่มของระบบรถไฟฟ้ำ
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Financial Transaction Flow ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้บตัร ABT 
จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: ที่ปรึกษา
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ที่มา: ที่ปรึกษา

5. Issuer 
อนุมัติ Transaction

Operator 1 Operator 2 Operator ... Operator N

ผู้ประกอบกำรระบบขนส่งมวลชน

....

8. Acquirer 
จ่ำยเงินให้ Operator
โดยหัก MDR
(Processing Fee)
จำก Operator

3.1 CCH ส่งข้อมูลยอดเงิน
ที่ต้องเรียกเก็บให้ Acquirer
(ณ ช่วงเวลำที่ก ำหนด)

2.1 Operator ส่งข้อมูล
เม่ือเข้ำระบบขนส่ง
(ณ ช่วงเวลำที่ก ำหนด) 2.2 Operator ส่งข้อมูล

เม่ือออกจำกระบบขนส่ง
(ณ ช่วงเวลำที่ก ำหนด)

3.2 CCH ส่งข้อมูลยอดเงิน
ที่ต้องเรียกเก็บให้ Acquirer 
เม่ือครบ xx บำทหรือ xx วัน
(แล้วแต่สิ่งใดจะถึงก่อน)

Central Clearing House 
(CCH)

Financial
Central Clearing House 

(FCCH)

ผู้ออกบัตร 
(Issuer)

ผู้รับบัตร 
(Acquirer)

Data  Flow
Monetary  Flow

4. Acquirer ส่ง transaction เพื่อเรียกเกบ็เงินจำก  Issuer

6. Issuer จ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรเดนิทำงให้ Acquirer โดยหัก interchange fee (รวม Switching)

7.4 บัตร AMEX
เรียกเก็บเงินจำกผูถื้อบัตรโดยตรง

ผู้ถือบัตร
ผู้ถือบัตร

(Cardholder)

Switching

EMV : Credit Card Scheme

EMV : Local Debit Card Scheme

Switching Fee

7.2 
บัตรเครดิต
เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ที่เกิดจำกกำรเดินทำง
ของผู้ถือบัตร
เม่ือครบรอบเดอืน
และช ำระภำยหลัง

7.1 
บัตรเดบิต

ตัดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำก
กำรเดินทำงจำกบญัชี

ผู้ถือบัตรทันที

7.3
บัตร Card-Centric

ตัดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำก
กำรเดินทำงจำก e-Purse

ของผู้ถือบัตรทันที

1. ผู้ถือบัตรเดนิทำงโดยระบบขนส่งมวลชน

2.3 บัตร Card-Centric ที่ Issuer กับ Acquirer เป็นองค์กรเดยีวกนั ตัดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรเดนิทำงจำก e-Purse ทันที

CCH Fee

Bank Card ต่ำงประเทศ

Bank Card ในประเทศ

ภำพรวมระบบกำรช ำระเงินด้วยบัตร และค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ้น 

Switching Fee 
for AMEX only

5. Issuer 
อนุมัติ Transaction
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อัตรำค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินในระบบตั๋วร่วมระบบ ABT (Local Debit Card) ที่เหมำะสมเบื้องต้น
ล ำดับ รำยกำร หน่วยงำนที่

ด ำเนินกำร บทบำทหน้ำที่หลัก อัตรำค่ำธรรมเนียม
ในต่ำงประเทศ

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ที่เหมำะสม ต้นทุนกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ

1 ค่ำธรรมเนียมส ำหรับผู้ออกบัตร (Issuer), Issuer Fee
1.1) Issue or 

Replace Fee
Issuer Bank - ออกบัตรและบริหารจัดการบัตร

ตลอดอายุการใช้งาน
- Transaction Settlement and 
Reconciliation กับ Acquirer 
Bank และ Payment Scheme

ค่าธรรมเนียมรายปี 
≈ 500 บาท/ปี 2

ค่าธรรมเนียมรายปี 
≈ 200 บาท/ปี 3

- ต้นทุนผลิตบัตร
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูล
บนบัตร

- ต้นทุนในการพัฒนาบัตรโดยสาร
- ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
กับผู้ออกบัตร

ค่าธรรมเนียมที่ผู้ถือบัตรจ่ายให้
ผู้ออกบัตร 

1.2) ค่าธรรมเนียมการเติม
เงิน (Retail Reload 
Cost)

Issuer Bank - จัดให้มีช่องทางเติมเงินและ   
บ ารุงรักษาระบบ

0 – 0.25 % 4 0 % - -

2 ค่ำธรรมเนียมส ำหรับผู้ให้บริกำรแก่ผู้รับบัตร (Transit and Financial Acquirer), Acquirer Fee
2.1) Interchange Fee Issuer Bank - ค่าประกันความเสี่ยง - Credit card ≈ 1.81% 5

- Debit card ≈ 0.3% 5

 0.55% 8

- ค่า O&M ระบบออกบัตร ค่าธรรมเนียมที่ Acquirer 
จ่ายให้ผูอ้อกบัตร Issuer คิดเป็น
มูลค่าร้อยละของมูลค่ารายการ

2.2) Switching Fee หรือ 
Network Fee หรือ 
Card Scheme Fee

Switching /
Payment Scheme 

- Settlement Interbank 
Transactions

- Credit card < 0.13% 6

- Debit card < 0.11% 6
- ค่า O&M ระบบ Settlement กรณีบัตรเดบิตในประเทศ 

สามารถเจรจากับ Switching
(ITMX หรือ PCC หรือ TPN) 
ส าหรับค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ 

2.3) Merchant Discount 
Rate (MDR)

Acquirer Bank - จัดให้มีระบบรวบรวมข้อมูลจาก
บัตรที่ได้มาตรฐาน PCI DSS /EMV

- Transaction settlement and 
Reconciliation กับ operator

ขึ้นอยู่กับการเจรจา - ค่า O&M Reader
- ค่า Certify PCI DSS /EMV ทุกปี

ต้นทุนของผู้ประกอบการ

3 ค่ำธรรมเนียมส ำหรับศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้ (Central Clearing House: CCH), CCH Fee
3.1) CCH Fee 

(Data Processing Fee)
CCH - Transit Acquirer

- Transaction Settlement and 
Reconciliation กับ Acquirer 
Bank และ Payment Scheme

- Credit card 
≈ (1.43% – 2.6%) 6

- Debit card 
≈ (2.6% + $0.10) 7 to 

(2.9% + $0.30) 7

- ค่า O&M ระบบ
- ค่าด าเนินการจัดแบ่งรายได้
- ค่า Certify PCI DSS/ EMV ทุกปี

ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต
ในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ
ของมูลค่ารายการที่ใช้จ่าย
รวมค่าธรรมเนียมคงที่ 
ซ่ึงมีช่วงอัตราที่ต่างกัน

ที่มา: 1 Card-centric, ABT Ticket Media, cEMV (Debit Card)
2 Standard Chartered Bank, พ.ศ. 2564 (https://www.sc.com/sg/important-information/important-changes-to-fees-for-selected-debit-cards-and-currentchequesavings-accounts)
3 อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2564  (https://www.bot.or.th/app/feerate/internal.aspx?PageNo=4)
4 LIFESTYLE Best Way To Pay For Your Public Transportation - EZ-Link, EZ-Reload, SimplyGo,  Sim Kang Heong, พ.ศ. 2562 (https://dollarsandsense.sg/best-way-pay-public-transportation-ez-link-ez-reload-simplygo-credit-cards-mobile-wallets)
5 Interchange Fees Explained, Yowana Wamala, พ.ศ. 2564 (https://www.valuepenguin.com/credit-card-processing/interchange-fees)
6 Credit Card Processing Fees and Costs, Joe Resendiz, พ.ศ. 2564 (https://www.valuepenguin.com/what-credit-card-processing-fees-costs )
7 The Comprehensive Guide to Debit Card Processing Fees, Dan Marticio, พ.ศ. 2559 (https://www.fundera.com/blog/debit-card-processing-fees) และ
8 รายงานระบบการช าระเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2559 (https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Publication/PS_Annually_Report/AnnualReport/Payment_2016_T.pdf) 25
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อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน (Transaction Fee) ของการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา

กำรสัมภำษณ์เชิงลึก

ข้อมูลทุติยภูมิต่ำงประเทศ

รายงานระบบการช าระเงิน 2559 ธปท. ก าหนด
ค่าธรรมเนียมการรับบัตรจากบัตรเดบิตในประเทศ 
ไม่เกินร้อยละ 0.55

ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง (สังกัดกระทรวงคมนำคม)

ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงคมนำคม)

บริษัท รถไฟควำมเร็วสูงสำยตะวันออก
เช่ือมสำมสนำมบิน จ ำกัด 

บริษัท ครอบครัวขนส่ง 
(2002) จ ำกัด

ภำคเอกชน

ประเภทบัตร ค่ำธรรมเนียม

บัตรโดยสาร ABT Card-Centric ในระบบขนส่ง ไม่ควรเกินร้อยละ 1.0

บัตรเดบิตในประเทศ (บัตร cEMV) ไม่ควรเกินร้อยละ 0.55

บัตรเครดิตในประเทศ (บัตร cEMV) ไม่ควรเกินร้อยละ 0.8



(1) Transaction Fee พิจารณาจากต้นทุน (Transaction cost) ของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
โดยไม่แสวงหาก าไร 

(2) Transaction cost พิจารณาจากเงินลงทุนระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง รวมค่าด าเนินการ
และบ ารุงรักษาต่อรายได้จากค่าโดยสารที่ใช้ในระบบตั๋วร่วม หรือ

โดย
: Transaction cost
: ต้นทุนการด าเนินการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (ล้านบาท) 
: ค่าโดยสารเฉลี่ย (Average Fare) ของผู้เดินทางในแต่ละระบบขนส่ง (แต่ละ Operator)
(บาทต่อคน-เที่ยว)

: Transaction ในระบบรวม (ทุก Transaction ที่เกิดจากการใช้ตั๋วร่วม ของแต่ละระบบขนส่ง 
(แต่ละ Operator)) (ล้านคน-เที่ยว/วัน) 
: สัดส่วนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละรูปแบบการขนส่ง
: จ านวน Operator ทั้งหมดที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม

แนวคิดกำรวิเครำะห์ Transaction Fee
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เงินลงทุนส่วนของ ศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำง 

ที่มา: จากการสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้ประกอบการ

ล ำดับ รำยกำร หมำยเหตุ
1 ค่า Hardware Server และอุปกรณ์ เฉลี่ยค่าใช้จ่าย Hardware 

ตลอดอายุการใช้งาน 5-10 ปี- Application Server 
- Database Server 
- Web Server
- Network Equipment
- Server Load Balance 
- อุปกรณ์อื่นๆ (เช่น External Storage, Firewall, ตู้ Rack, Printer, UPS) 

2 ค่าอุปกรณ์ระบบส าหรับ DR Site
3 ค่า Software License เฉลี่ยค่าใช้จ่าย Software 

ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี- Database Software 
- Application Software อื่นๆ 

4 ค่า Software ABT (รวม Customise)
5 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบเครือข่ายความปลอดภัยและด าเนินการขอ PCI-DSS Certified 
6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ EMV Certification 
7 อื่นๆ 

- ค่าปรับปรุงห้อง
8 Contingency ร้อยละ 10
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Operating and Maintenance cost ของ ศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำง

ที่มา : 1 ปรับปรุงจาก โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Management Consultant: CTMC), รฟม. พ.ศ. 2562
2 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา

ล ำดับ รำยกำร หมำยเหตุ
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
2 ค่าใช้จ่ายในการ Audit

- ค่าธรรมเนียม EMV Certified 
- ค่าธรรมเนียม PCI/DSS Certified

3 ค่าใช้บริการ Hosting Service 
- DR site Hosting 
- Internet Hosting 

4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,2

- Bonus พนักงาน
- สวัสดิการพนักงาน

5 ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,2

- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้ า

6 ค่าใช้จ่ายส านักงาน ร้อยละ 25-30 ของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,2

- ค่าเช่าอาคารสถานที่
- ค่าการสื่อสาร
- อื่นๆ

7 ค่าบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance Cost)
- Hardware ร้อยละ 15-20 ของมูลค่า Hardware 2

- Software ร้อยละ 10-20 ของมูลค่า Software 2

8 Contingency ร้อยละ 10
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บทที่ 4 : แผนกำรลงทุนและกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม
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กระบวนกำรในกำรประมำณกำรวงเงินชดเชยรำยได้จำกค่ำโดยสำรร่วมและวงเงินกองทุน

(1)
ก ำหนดสมมติฐำน

ในกำรค ำนวณ

(2)
ค ำนวณวงเงิน

ส่วนต่ำงระหว่ำง
รำยได้จำก
ค่ำโดยสำร
ตำมสัญญำ

ร่วมลงทุน กับ
รำยได้จำก

ค่ำโดยสำรร่วม

(3)
ค ำนวณวงเงิน

รำยได้จำก
ค่ำโดยสำรร่วม 

ที่เกิดจำก
ผู้โดยสำร

ที่เปลี่ยนรูปแบบ
กำรเดินทำง
มำเป็นระบบ

รถไฟฟ้ำ

(4)
ค ำนวณต้นทุน
กำรให้บริกำร

ที่เพิ่มขึ้น 
จำกผู้โดยสำร

ที่เปลี่ยนรูปแบบ
กำรเดินทำง
มำเป็นระบบ

รถไฟฟ้ำ

(5)
ค ำนวณต้นทุน
ค่ำธรรมเนียม
ทำงกำรเงิน

(6)
ค ำนวณเงินลงทุน

ระบบบริหำร
จัดกำรตั๋วร่วมและ

ค่ำโดยสำรร่วม 
(ส่วนที่ไม่ถูกสะท้อน

ในค่ำธรรมเนียม
ทำงกำรเงิน)

วงเงินชดเชยรำยได้จำกค่ำโดยสำรร่วม

วงเงินกองทุนชดเชยรำยได้จำกค่ำโดยสำรร่วม

ที่มา: ที่ปรึกษา
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ผลกระทบด้ำนกำรเงินกับผู้ประกอบกำรระบบรถไฟฟ้ำ 
ที่มา: ที่ปรึกษา

รำยได้ของผู้ประกอบกำร กรณีประยุกต์ใช้ค่ำโดยสำรร่วม (b)

รำยได้ของผู้ประกอบกำร กรณีไม่ประยุกต์ใช้ค่ำโดยสำรร่วม (a)

ต้นทุนของผู้ประกอบกำร กรณีประยุกต์ใช้ค่ำโดยสำรร่วม (e)

ต้นทุนของผู้ประกอบกำร กรณีไม่ประยุกต์ใช้ค่ำโดยสำรร่วม (d)

ผลกระทบต่อรำยได้ของผู้ประกอบกำรn (In) = (bn - an) - (en - dn) – cn

***ภำครัฐจ ำเป็นต้องชดเชยแก่ผู้ประกอบกำร เมื่อ In มีค่ำเป็น ลบ***

รำยได้ของผู้ประกอบกำร
b
a

ระยะเวลำหลังจำกเริ่มใช้งำนระบบตั๋วร่วม

O&M Cost ของผู้ประกอบกำร

e
d

ระยะเวลำหลังจำกเริ่มใช้งำนระบบตั๋วร่วม

หมายเหตุ : C คือ Transaction Fee
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แนวทำงในกำรชดเชยรำยได้ค่ำโดยสำรร่วม 

ที่มา: ที่ปรึกษา

กองทุนเพื่อชดเชย
รำยได้

ค่ำโดยสำรร่วม
ชดเชย / ช่วยเหลือผู้ประกอบกำร

แหล่งเงินทุน

วัตถุประสงค์กำรใช้
เงินกองทุน

กำรบริหำรจัดกำร
เงินกองทุน

1) กำรจ่ำยเงินชดเชยในลักษณะเงินให้เปล่ำ 
(Direct Subsidy) 

2) กำรสนับสนุนเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน
แก่ผู้ประกอบกำรระบบรถไฟฟำ้
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แนวทำงกำรประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วมและค่ำโดยสำรร่วม และกำรชดเชยรำยได้

A: ระบบรถไฟฟ้ำ
B: ระบบขนส่งมวลชนอื่น 

เช่น รถโดยสำรประจ ำทำง 
เรือโดยสำร

C: ทำงด่วนและมอเตอร์เวย์ D: ธุรกิจและบริกำรอ่ืน

A B C D

1. ระบบตั๋วร่วม
✓ ✓

✓

โดยผ่าน Media
ต่างประเภทกัน

✓

2. ค่ำโดยสำรร่วม
✓ ✓ X X

3. กำรชดเชยรำยได้
✓

• ขึ้นกับเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
✓

• เฉพาะการเดินทางข้ามระบบ
X X
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จ ำนวนผู้โดยสำรเปลี่ยนระบบรถไฟฟ้ำ (เบื้องต้น)

หมายเหตุ : สัดส่วนข้างต้นรวมการเดินทางข้ามระบบท้ังขาออกและขาเข้า
ท่ีมา: ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมท้ังการวิเคราะห์โดยท่ีปรึกษา

ระบบรถไฟฟ้ำ จ ำนวนผู้โดยสำร
เปลี่ยนระบบ

(ร้อยละของจ ำนวน
ผู้โดยสำรสำยหลัก)

สำยหลัก เปลี่ยนระบบ

สายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ • สายสีน้ าเงิน
• สายสีส้ม

• สายสีเขียว (BTS core)
• สายสีเหลือง 6

สายสีเขียว (BTS core) • สายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
• สายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย)

• สายสีน้ าเงิน
• สายสีส้ม 19

สายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย) • สายสีน้ าเงิน
• สายสีชมพู

• สายสีเขียว (BTS core)
• สายสีเหลือง 16

สายสีน้ าเงิน

• สายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
• สายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย)
• สายสีส้ม
• สายสีแดง

• สายสีเขียว (BTS core)
• สายสีม่วง
• สายสีเหลือง 17

สายสีส้ม

• สายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
• สายสีน้ าเงิน
• สายสีชมพู
• สายสีแดง

• สายสีเขียว (BTS core)
• สายสีม่วง
• สายสีเหลือง 21

สายสีชมพู • สายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย)
• สายสีม่วง

• สายสีส้ม
• สายสีแดง 10

สายสีเหลือง • สายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
• สายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย)

• สายสีน้ าเงิน
• สายสีส้ม 23
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ประมำณกำรวงเงินชดเชยส่วนต่ำงค่ำโดยสำร (เบื้องต้น)
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ล ำดับ รำยละเอียด
ผู้ด ำเนินกำร

ที่มำของเงินลงทุนผู้ประกอบกำร
ระบบขนส่งมวลชน

บริษัทบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม

Initial Investment
1 การลงทุน CCH

- Hardware / Software for CCH, DR 
Site

- Certified PCI DSS /EMV

✓ ภาครัฐ

2 การลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบ AFC
- Front-end
- Back-end
- Certified EMV ,PCI DSS

✓ ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองของ
ภาครัฐกับผู้ประกอบการระบบ
ขนส่งมวลชนแต่ละระบบ

Operation & Maintenance
3 การด าเนินการและบ ารุงรักษา CCH ✓ บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
4 การบริหารจัดการ CCH ✓

5 EMV Audit ระบบ AFC ของ CCH ✓

6 การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ AFC ✓ ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
7 EMV Audit ระบบ AFC ของ Operator ✓

แผนกำรลงทุน

Initial Investment Operation & Maintenance
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• การลงทุนศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) 

I. ค่า Hardware Server และอุปกรณ์ (CCH, DR Site)
II. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบเครือข่ายความปลอดภัย
III. ค่า Software License
IV. ค่า Software ABT (รวม Customise )
V. ค่าใช้จ่ายด าเนินการขอ PCI-DSS Certified
VI. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ EMV Certification 
VII. อื่นๆ 

38

แผนกำรลงทุน

• การลงทุนปรับปรุงระบบ AFC เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วมของผู้ประกอบการ 

ล ำดับ รำยกำร ล ำดับ รำยกำร

Front-end Back-end

1 Hardware 1 Hardware
- Ticket Office Machine  

(TOM)/POS
- Central Computer (CC)

- Automatic Gate (AG) 2 Software
- Station Computer (SC) - Central Computer (CC)
- Networking 3 อื่นๆ

2 Software ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานส าหรับ
- Station Computer (SC) - PCI DSS Certified
- Ticket Office Machine 
(TOM)/POS

- EMV Certified

- Automatic Gate (AG) - Implementation



บทที่ 5 : ร่ำงกฎหมำยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม 
จัดหำเงินทุนท่ีจะน ำมำใช้ในกำรชดเชยรำยได้จำก
ค่ำโดยสำรร่วม และกำรจัดหำข้อมูลกำรเดินทำง
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เหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

1) เพื่อก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ได้แก่ ระดับนโยบาย ระดับก ากับดูแล 
และระดับปฏิบัติการ

2) เพื่อก าหนดมาตรฐานระบบตั๋วร่วมให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถใช้เดินทางข้ามระบบได้
3) เพื่อก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม และการก ากับดูแลอัตราค่าโดยสารร่วม
4) เพื่อจัดตั้งกองทุนส าหรับจ่ายชดเชยกรณีการด าเนินการแตกต่างจากเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานและเงื่อนไข

การเดินทางข้ามระบบและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 ใช้บังคับได้กับหน่วยงาน

ของรัฐที่สังกัดฝ่ายบริหารเท่านั้น แต่ไม่สามารถบังคับให้เอกชนด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้
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ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

29 มีนำคม 2561 : กระทรวงคมนำคม เสนอ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติฯ ไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือน ำเสนอ ครม.

13 กรกฎำคม 2561 : รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์)
สั่งให้ กระทรวงคมนาคม รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) พ.ร.บ. อีกครั้ง
(หนังสือ ที่ นร 0503/21211 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561)

21 มกรำคม 2562 : ในการประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
ครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 8) ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาความเห็นของหน่วยงานตามท่ี สลค. แจ้งแล้ว 
จึงเห็นสมควรให้ปรับร่ำง พ.ร.บ. กำรบริหำรจัดกำรระบบตัว๋ร่วม พ.ศ. .... 
เป็นร่ำงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรบริหำรจัดกำรระบบตัว๋ร่วม พ.ศ. ....

15 เมษำยน 2563 : ครม. เห็นชอบในหลักกำรระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ

26 พฤศจิกำยน 2563 : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563
ได้รับกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563
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โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมของประเทศไทย 
ตำมร่ำง พ.ร.บ. กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
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คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วรว่ม 

(คนต.)

หน่วยงำนก ำกับดูแล
กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

ผู้บริหำรจัดกำร
และบ ำรุงรักษำระบบ

เลขำนุกำร

• 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
และแผนการที่ได้รับมอบหมายมาจากภาครัฐ

• ก ากับดูแลมาตรฐานและระบบตั๋วร่วม รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
• รวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ

น าข้อมูลดังกล่าวไปใช ้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายด้านการขนส่งมวลชน

ระดับปฏิบัติกำร



สรุปแนวทำงกำรปรับปรุงรำ่ง พ.ร.บ. กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมฯ
ประเด็น รำยละเอียด

1. ค านิยาม • ปรับปรุงค านิยามให้สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 และเพิ่มค านิยามที่มีความส าคัญ

2. คณะกรรมการนโยบาย
ระบบตั๋วร่วม (คนต.)

• พิจารณาองค์ประกอบของ คนต. 

3. หน่วยงานก ากับดูแล • ให้ สนข. โดยส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) เป็นหน่วยงานก ากับดูแล
4. บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม • เสนอให้จัดตั้ง “บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” ท าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการ

รายได้กลาง (CCH) ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
5. การจัดหาข้อมูลการเดินทาง • ก าหนดให้ “บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการศูนย์บริหาร

จัดการรายได้กลาง (CCH) รวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบตั๋วร่วมและประมวลผลข้อมูล
เพื่อรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแล ทั้งน้ี ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. การก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม • ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะต้องมีความชัดเจนถึงอ านาจหน้าที่ของ คนต. ในการก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารร่วม ซึ่งครอบคลุมเฉพาะอัตราค่าโดยสารในระบบตั๋วร่วมเท่านั้น แต่มิใช่อ านาจ
ก าหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดของคณะกรรมการตามกฎหมายการขนส่งในแต่ละรูปแบบ

7. กองทุนบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

• ให้มี “กองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายชดเชยกรณี
การด าเนินการแตกต่างจากเง่ือนไขในสัญญาสัมปทานและเงื่อนไขการเดินทางข้ามระบบ และ
เป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

• ให้มี “ส านักงานกองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” ตามกฎหมาย
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แผนกำรด ำเนินกำรร่ำงกฎหมำย

หมายเหตุ: หมายถึง การจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรา่งกฎหมาย          
หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 15 วัน            
หมายถึง การจัดท าข้อสรุปการจดัตั้งกองทุนฯ

ที่มา: ที่ปรึกษา

 พ ศ      พ ศ      
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 

ขั้นตอนท่ี    
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนท่ี 2: 
การปรับปรุงร่างกฎหมายของ สนข 
ขั้นตอนท่ี 3: 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง
ต่อร่างกฎหมาย  ฉบับปรับปรุง 

1) การขอความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องและจัดท าข้อสรุปการจัดต้ัง
กองทุนบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

2) การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างกฎหมาย  ฉบับปรับปรุง 

3) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 
 ฉบับปรับปรุง ผ่านระบบกลาง

ขั้นตอนท่ี 4:
การปรับปรุงร่างกฎหมาย ภายหลังการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง
• กำรวิเครำะห์ผลกระทบ

ท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย
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หลักเกณฑ์กำรจัดตั้งกองทุนภำยใต้กฎหมำยไทย

กองทุนตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
สำมำรถจัดตั้งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่  

(i) การจัดตั้งกองทุนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และ 
(ii) การจัดตั้งกองทุนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

ขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) หน่วยงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรี

(2) ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 

(3) ให้แต่ละทุนหมุนเวียน ต้องมีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง
(4) ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน
(5) ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสม

เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน

พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดตั้งกองทุนไว้ในมำตรำ 63 ดังต่อไปนี้

• การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระท าได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ
เท่านั้น

• ทุนหมุนเวียนต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเป็นกรณีท่ีเป็น
กิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
หรือเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

• เหมาะสมที่จะอนุญาตให้น ารายรับจากการด าเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุน
ไว้ใช้จ่ายได้

• ไม่ซ้ าซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
• กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 1: การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนที่ 2: การปรับปรุงร่างกฎหมายของ สนข.
ขั้นตอนที่ 3: การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)
ขั้นตอนที่ 4: การปรับปรุงร่างกฎหมายภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

• กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร
− ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง)
− สรุปความเห็นท่ีได้จากการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายของผู้เกี่ยวข้อง
− ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับผ่านการรับฟังความคิดเห็น) ท่ีจะน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ
− รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (จากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ)
− รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
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ประเด็นพิจำรณำที่ 1 : หน่วยงำนก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

ทำงเลือก รำยละเอียด ข้อเด่น ข้อด้อย

1. การมอบหมาย
ภารกิจให้หน่วยงาน
ที่มีอยู่แล้ว

1)  กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไม่ต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ซึ่งเป็นภาระต่องบประมาณ มีอ านาจหน้าท่ีเฉพาะกจิการการขนส่งทางรางเท่านั้น 
ซึ่งกรณีระบบตั๋วร่วมจ าเป็นต้องครอบคลมุทุกรูปแบบ
การขนส่ง

2)  ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่
และจราจร (สนข.)

(1) ไม่ต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งเป็นภาระต่องบประมาณ
(2) เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีดูแลนโยบายทุกรูปแบบการ

เดินทางท าให้การก าหนดนโยบายมีความตอ่เนื่อง

เป็นหน่วยงานดูแลนโยบาย จึงอาจมีข้อจ ากัดในการ
ก ากับดูแลผู้ประกอบการในทางปฏิบัติ

2. การจัดตั้ง
หน่วยงานขึ้นใหม่

1)  จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
ระบบตั๋วร่วม (ส านักงาน คนต.)
(ซึ่งอาจยกระดับมาจาก สตร.)

(1) การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง (ตัวอย่างในอดีตมีการ
ยกระดับส านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรพัย์ของรัฐ ขึ้นเป็น 
“ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ”)

(2) สามารถใช้บุคลากรจาก สตร. ได้

ไม่มี อย่างไรก็ตาม จะต้องแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ระหว่าง สนข. และ สตร. ให้ชัดเจนในประเด็น
ที่เกี่ยวกับระบบตั๋วร่วม

2)  จัดตั้งหน่วยงานระดับกรม มีความชัดเจนในด้านภารกิจและมีที่มาของงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินการในอนาคต

ใช้ระยะเวลา และทรัพยากรมากกว่าการยกระดับ
หน่วยงาน
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• รูปแบบกำรจัดตั้งหน่วยงำนที่เหมำะสม



ประเด็นพิจำรณำที่ 2 : บริษัทบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

ทำงเลือก รำยละเอียด ข้อเด่น ข้อด้อย

1. นโยบาย
การจัดตั้ง

1)  ให้มีบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพียงแห่งเดียว
ในการด าเนินการ (ไม่จ าเป็นต้องขอใบอนุญาต)

การก าหนดนโยบายและการด าเนินงานมีความ
ชัดเจน เป็นเอกภาพ สะดวกต่อการผลักดันนโยบาย
ภาครัฐ

อาจเป็นภาระด้านงบประมาณของภาครัฐ 
หากต้องบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในพ้ืนท่ีต่างๆ

2)  ให้มีการแข่งขันในกิจการบริษัทบรหิารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม (มีมากกว่า 1 ราย) (ต้องขอใบอนุญาต)

เปิดโอกาสให้มีระบบตั๋วร่วมที่หลากหลายเชิงพื้นที่
หรือเชิงการให้บริการ

(1) ความยุ่งยากและซับซ้อนในการผลกัดัน
นโยบายให้เอกชนปฏิบัติตาม

(2) มีโอกาสที่ประชาชนจะต้องถือบัตรหลายใบ

2. รูปแบบ
ของบริษัท

1)  รูปแบบของ  
บริษัทเอกชน

ก) ให้บริษัทเอกชนท่ีสนใจเข้ามาขอรับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี (ไม่จ ากัดราย)

เปิดโอกาสให้มีระบบตั๋วร่วมที่หลากหลายเชิงพื้นที่
หรือเชิงการให้บริการ

มีโอกาสที่ประชาชนจะต้องถือบัตรโดยสารหลายใบ

ข) จัดตั้งบริษัทบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วมตามแนวทางของ “บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”

(1) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และคล่องตัว
(2) ผู้ให้บริการขนส่งท้ังหมดมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ 

ขาดการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพการบรกิาร

2)  รูปแบบของ 
รัฐวิสาหกิจ

ก) ให้รัฐวิสาหกิจที่มีอยู่แล้วด าเนินการ 
ได้แก่ รฟม.

การก าหนดนโยบาย และการด าเนินงานมีความ
ชัดเจน สะดวกต่อการผลักดันนโยบายภาครฐั 
หรือบังคับใช้กฎหมาย

มีข้อจ ากัดจากการเป็นหน่วยงานรฐั และบทบาท
ภารกิจไม่ครอบคลุมทุกรปูแบบการเดินทาง

ข) จัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นใหม่ ใช้ระยะเวลา และทรัพยากรมากกว่า และมี
ข้อจ ากัดจากการเป็นหน่วยงานรัฐ

3)  รูปแบบ
หน่วยงาน
ของรัฐ

ก) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีข้อจ ากัดจากการเป็นหน่วยงานรฐั จากการ
บริหารจัดการที่ไม่คลอ่งตัว และขาดประสิทธิภาพข) ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่

และจราจร (สนข.)
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• รูปแบบกำรจัดตั้งบริษัทที่เหมำะสม



ประเด็นพิจำรณำที่ 3 : ผู้ให้บริกำรออกบัตรตั๋วร่วม

ทำงเลือก รำยละเอียด ข้อเด่น ข้อด้อย

1. กรณีต้องขอ
ใบอนุญาต

1)  ก าหนดให้ผู้ให้บริการออกบัตรทุกรายจะตอ้ง 
ขอรับใบอนุญาตจากรฐัมนตรีก่อนด าเนินการ

ภาครัฐมีอ านาจก ากับดแูลอย่างเต็มที่ สามารถก าหนดเง่ือนไข
การด าเนินการ และการจัดส่งข้อมูลให้กับภาครฐั นอกจากน้ี 
ยังสามารถจัดสรรค่าธรรมเนียมให้อยูใ่นกองทุนบริหารจดัการ
ระบบตั๋วร่วมได้

กฎ ระเบียบ หรือเง่ือนไข ในการให้ใบอนุญาต 
เป็นการสร้างข้อจ ากัดในการรว่มเป็น
ผู้ให้บริการออกบัตร

2.กรณีไม่ต้อง
ขอใบอนุญาต 

(ก าหนดให้บริษัท
บริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วมเป็น
ผู้อนุญาต) 

1)  ก าหนดให้บริษัทบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 
ท าหน้าที่เป็นผู้ออกและจ าหน่ายตัว๋ร่วม

จ ากัดโอกาสทางการตลาด และขาดการแข่งขันเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการ

จ ากัดโอกาสทางการตลาด และขาดการ
แข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

2)  ก าหนดให้บริษัทตั๋วร่วมมีอ านาจอนุญาตให้ 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ร่วมออก 
จ าหน่าย หรือเติมเงิน ในบัตรตั๋วร่วม
ของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

สร้างโอกาสทางการตลาด เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และการแข่งขัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ รวมถึงเพิ่มปริมาณผู้ใช้บัตร
ตั๋วร่วมได้ง่าย

ประชาชนอาจต้องถือบัตรหลายใบ
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• กำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรออกบัตร กำรขำย กำรเติม กำรเปลี่ยน หรือกำรคืนเงิน หรือกำรจัดกำรกำรใช้งำนบัตรตั๋วร่วม
จะต้องขอใบอนุญำตด้วย หรือไม่



ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินกำรระบบตั๋วร่วม

• จ าเป็นต้องก าหนดให้มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยจะต้องประกอบด้วย
ใบอนุญาต 2 ลักษณะ เป็นอย่างน้อย ได้แก่

1) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกำรให้บริกำรส ำหรับกำรหักบัญชีธุรกรรมของตั๋วเดินทำง (Clearing)
2) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรออกบัตรตั๋วร่วม (Card Issuer)

• เพื่อให้การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของภาครัฐ จึงควรให้ Central Clearing House
ด าเนินการโดย “รัฐวิสำหกิจ” เพื่อให้เกิดความคล่องตัวจากระบบราชการ และสามารถด าเนินการจัดหาข้อมูลการเดินทาง
เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายได้

• อย่างไรก็ตาม กฎหมำยไม่ควรปิดกั้นกำรให้เอกชนสำมำรถเข้ำด ำเนินกำรเป็น Central Clearing House เนื่องจาก
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมโดยภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) อาจก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ ทั้งน้ี กฎหมายจึงควรเปิดช่องทาง
ส าหรับเอกชนในการเข้าประกอบกิจการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมได้

• ส าหรับกรณีกิจกำรเกี่ยวกับกำรออกบัตรตั๋วร่วม (Card Issuer) ควรด ำเนินกำรได้ทั้งในส่วนของภำครัฐ
และภำคเอกชน และจะต้องก าหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตในการจัดส่งข้อมูลการเดินทางให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วย
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กำรจัดตั้งกองทุนบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

• ควำมจ ำเป็นของกองทุน

➢ รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายระบบตั๋วร่วมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการและสนับสนุนการเดินทาง
โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ในการให้สิทธิประโยชน์และการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ใช้บัตรหรือตั๋วร่วม เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านการขนส่งให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

➢ การด าเนินการระบบตั๋วร่วมมีอุปสรรคเนื่องจากการมีอยู่ของสัญญาสัมปทานของระบบขนสง่สาธารณะต่างๆ 
ที่ได้จัดท าไว้ก่อนการมีระบบตั๋วร่วม จึงท าให้การก าหนดราคารวมถึงการก าหนดเงื่อนไขการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบตั๋วร่วมนั้น ขัดแย้งกับสัญญาสัมปทาน ซึ่งการบังคับให้เอกชนผู้รับสัมปทานปรับเปลีย่นการด าเนินงานย่อมก่อให้เกิด
ภาระกับเอกชนอันอาจน าไปสู่การฟ้องร้องคดีได้

➢ ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนในการด าเนินงาน การพัฒนา 
และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งการอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมหรือระบบ
ขนส่ง และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง
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ประเด็นพิจำรณำเก่ียวกับกำรจัดตั้งกองทุนบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

• ควำมไม่ซ้ ำซ้อนของกองทุน

➢ จากข้อมูลของกรมบัญชีกลางพบว่ากองทุนในประเทศไทย
สามารถแบ่งประเภทได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
(1) กองทุนเพื่อการกู้ยืมเงิน
(2) กองทุนเพื่อการจ าหน่ายและการผลิต
(3) กองทุนเพื่อการบริการ
(4) กองทุนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
(5) กองทุนเพื่อการสนับสนุนและสง่เสริม

➢ ส าหรับกรณีกองทุนการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนในการด าเนินงาน การพัฒนา และการ
ส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งการอุดหนุนประชาชน และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมหรือระบบ
ขนส่ง ดังน้ัน จึงมีลักษณะเป็น “กองทุนเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม”

➢ จากการศึกษารายชื่อและวัตถุประสงค์ของกองทุนประเภทเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม (ปัจจุบันมีอยู ่59 กองทุน) 
พบว่าไม่มีกองทุนใดที่มีลักษณะและวัตถุประสงค์คลา้ยคลงึกัน

➢ โดยพบว่ามีกองทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัดา้นคมนาคมและการขนส่งเพียง 1 กองทุน ได้แก่ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”

ทั้งนี้ จ ำเป็นต้องจัดท ำข้อมูลประกอบเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลำง
พิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อ คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรบริหำรทุนหมุนเวียนพิจำรณำต่อไป 
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บทที่ 6 : แผนกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
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โครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำรและก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วมในต่ำงประเทศ 

เมือง/ประเทศ Common Ticket ผู้ออกนโยบำย ผู้ก ำกับดูแล ผู้ลงทุน ผู้ด ำเนินกำร ผู้บ ำรุงรักษำ
ผู้บริหำรจัดกำร

Clearing House

สำธำรณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์) 

EZ-Link Card

Monetary Authority 
of Singapore (MAS)

Public Transport 
Council (PTC)

Ministry of Finance 
(MOF ) (ผ่าน LTA)

Transit Link Pte
Ltd.

MSI และ PTOs Transit Link Pte Ltd.

สหรำชอำณำจักร
(กรุงลอนดอน)

Oyster Card

Mayor of London Transport for London 
(TfL)

Greater London 
Authority /
Mayor of London 
(ผ่าน TfL)

TfL & TransSys
(Cubic & EDS)

TransSys
(Cubic & EDS)

Transport for 
London (TfL)

เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่ง
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
(ฮ่องกง)

Octopus Card

Octopus Holdings 
Limited

Hong Kong Monetary 
Authority (HKMA)

Octopus Cards 
Limited

Octopus Cards 
Limited

Octopus Cards 
Limited

Octopus Cards 
Limited

สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้) 
(กรุงโซล)

T-money Card

Seoul Metropolitan 
Government 

Seoul Metropolitan 
Government

Seoul Metropolitan 
Government

T-Money T-Money T-Money 
(KSCC)

ญี่ปุ่น (กรุงโตเกียว)

SUICA Card PASMO Card

JR East และ Tokyo 
Metro

Ministry of Land, 
Infrastructure, 
Transport, and 
Tourism (MLIT) และ 
Financial Services 
Agency (FSA)

SUICA Co.,Ltd. 
PASMO Co.,Ltd.

SUICA Co.,Ltd.
PASMO Co.,Ltd.

SUICA Co.,Ltd.  
PASMO Co.,Ltd.

IC-Card Data 
Clearing Center
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เมือง/ประเทศ Common Ticket ผู้ออกนโยบำย ผู้ก ำกับดูแล ผู้ลงทุน ผู้ด ำเนินกำร ผู้บ ำรุงรักษำ
ผู้บริหำรจัดกำร

Clearing House

สำธำรณรัฐประชำชนจีน
(จีน) (กรุงปักกิ่ง)

Yikatong Card

Ministry of Transport, 
China Transport 
Telecommunication 
and Information 
Center

Ministry of Transport, 
China Transport 
Telecommunication 
and Information 
Center

Yikatong Company Beijing Municipal 
Administration and 
Communications 
Card Co., Ltd.

Beijing Municipal 
Administration and 
Communications 
Card Co., Ltd

Beijing Municipal 
Administration and 
Communications 
Card Co., Ltd

สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
(นครไทเป)

Easy Card 

Taipei City 
Government

Taipei City 
Government

Taipei City 
Government

Easy Card 
Corporation

Easy Card 
Corporation

Hyweb (TSCC)

เครือรัฐออสเตรเลีย
(ออสเตรเลีย) (เมืองเพิร์ท) 

SmartRider Card

Public Transport 
Authority

Public Transport 
Authority

Transperth Transperth Transperth Transperth

สหพันธรัฐมำเลเซีย
(มำเลเซีย) (กัวลำลัมเปอร์)

Touch’n GO

TNGSB TNGSB TNGSB TNGSB TNGSB RTGS

โครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำรและก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วมในต่ำงประเทศ (ต่อ) 

 

 

ที่มา: รวบรวมจาก โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,2556. และการสัมภาษณ์เชิงลึก
http://www.octopuscards.com,http://www.ezlink.com.sg,https://en.wikipedia.org/wiki/Suica,http://www.jreast.co.jp, 
http://www.easycard.com.tw,https://en.wikipedia.org/wiki/EasyCard, http://eng.t-money.co.kr, http://www.touchngo.com.my, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Touch_%27n_Go,http: //oyster.tfl.gov.uk/oyster และ http://www.transperth.wa.gov.au
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ที่มา: ที่ปรึกษา

ประเด็น
พิจำรณำ

ลักษณะ
กำรบริหำรจัดกำร ข้อเด่น ข้อด้อย

เมือง/ประเทศ 
ที่บริหำรจัดกำรลักษณะน้ี

ผู้ออกนโยบำย หน่วยงำนรัฐ การควบคุมนโยบาย เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ
ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่อย่างสูงสุด

การตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยปกติอาศัยค าแนะน าที่จัดเตรียม
โดยหน่วยงานอื่นซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์เชิงลึก เช่น 
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน  เป็นต้น

• กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
• กรุงโซล เกาหลีใต้
• นครไทเป ไต้หวัน

หน่วยงำนเอกชน หน่วยงานเอกชน มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพบริการและนวัตกรรม 
เพื่อการบริการลูกค้า และสร้างรายได้สูงสุด 

ภาครัฐ อาจร่วมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
ในหน่วยงาน จึงมีโอกาสเกิดการล้มเลิกหรือคัดค้านนโยบาย

• ฮ่องกง
• กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
• กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

มอบภำรกิจให้
หน่วยงำนรัฐ
ที่มอียู่เดิม

เกิดความสอดคล้องระหว่างนโยบายและอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะ
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และ/หรือ การพัฒนาภาค
การขนส่ง

ระบบตั๋วร่วมอาจกลายเป็นงานส่วนน้อยขององค์กร ท าให้เกิด
ความล่าช้าของงานในภาพรวม หรือไม่ได้รับการใส่ใจ
ในรายละเอียดอย่างเพียงพอ

• สิงคโปร์
• กรุงปักกิ่ง จีน
• เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย

ผู้ก ำกับดูแล หน่วยงำนรัฐ
ภำคกำรขนส่ง

มีความรู้เพียงพอต่อการก าหนดมาตรฐาน และเข้าใจขั้นตอน/
วิธีการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การก ากับดูแลผลการด าเนินงาน
ท าได้สะดวก

ขาดความเป็นอิสระ และมีโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest) ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานขาดความโปร่งใส

• สิงคโปร์
• กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
• กรุงโซล เกาหลีใต้
• นครไทเป ไต้หวัน
• กรุงปักกิ่ง จีน
• เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย
• กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

หน่วยงำนรัฐ
ภำคกำรเงิน

มีความเป็นอิสระ ขจัดโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest) และมีประสบการณ์การก ากับดูแลด้าน
การเงินอย่างเป็นแบบแผนในภาคธุรกิจจ านวนมาก 

ขาดความรู้ในรายละเอียดด้านเทคนิค / ด้านปฏิบัติการ ส าหรับ
ระบบตั๋วโดยสารระบบขนส่งมวลชน 

• ฮ่องกง
• กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

ผู้ลงทุน หน่วยงำนรัฐ การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน อาจใช้การพิจารณา
ภาพรวมของประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับ

การสนับสนุนจากภาครัฐ อาจส่งให้เกิดความส าเร็จที่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible Success) เช่น การบริการที่ดีขึ้น หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน

• สิงคโปร์
• กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
• กรุงโซล เกาหลีใต้
• นครไทเป ไต้หวัน
• เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย

หน่วยงำนเอกชน การลงทุนของหน่วยงานเอกชน ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าต้องอยู่บน
พื้นฐานโดยทั่วไป คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน ที่เป็นตัวเงิน

ภาครัฐ อาจร่วมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholder) 
ในหน่วยงานเอกชนผู้ลงทุน แต่อ านาจการควบคุมในองค์กร
จะถูกจ ากัดให้ลดน้อยที่สุด

• ฮ่องกง
• กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
• กรุงปักกิ่ง จีน
• กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ข้อเด่น ข้อด้อย ของโครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำรและก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วม
ในต่ำงประเทศ
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ข้อเด่น ข้อด้อย ของโครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำรและก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วม
ในต่ำงประเทศ (ต่อ)

ประเด็น
พิจำรณำ

ลักษณะ
กำรบริหำรจัดกำร ข้อเด่น ข้อด้อย

เมือง/ประเทศ 
ที่บริหำรจัดกำรลักษณะน้ี

ผู้ด ำเนินกำร หน่วยงำนรัฐ การควบคุม เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐซ่ึงมีอ านาจ
หน้าที่อย่างสูงสุด และสามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร 
(In-house Expertise) จากการสะสมประสบการณ์ หรือการสร้าง
ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน

มีโอกาสต่ า หรือไม่มีโอกาสเลย ในการถ่ายโอนความเสี่ยง
(Risk Transfer)

• กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
• กรุงปักกิ่ง จีน
• เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย

หน่วยงำนเอกชน หน่วยงานเอกชน หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
บริการและนวัตกรรม เพื่อการบริการลูกค้า และสร้างรายได้สูงสุด

ในหลายกรณี ภาครัฐคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลัก จึงมีโอกาสเกิดการล้มเลิกหรือคัดค้านนโยบาย 

• สิงคโปร์
• ฮ่องกง
• กรุงโซล เกาหลีใต้
• กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
• นครไทเป ไต้หวัน
• กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ผู้บ ำรุงรักษำ ผู้ด ำเนินกำร หน่วยงานซ่ึงเป็นทั้งผู้ด าเนินการและผู้บ ารุงรักษา ย่อมสามารถ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการบ ารุงรักษาระบบที่ดี

-ไม่มี- • กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
• ฮ่องกง
• กรุงโซล เกาหลีใต้
• กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
• กรุงปักกิ่ง จีน
• นครไทเป ไต้หวัน
• เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย
• กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ผู้เชี่ยวชำญ
(เฉพำะด้ำน)

ท าให้งานส่วนบริการลูกค้า กับงานพัฒนาด้านเทคนิคและ
การบ ารุงรักษา  แยกออกจากกัน ส่งผลให้ต่างหน่วยต่างตั้งใจ
ปฏิบัติงานได้เต็มที่

ความลักลั่น ระหว่างคุณภาพการบ ารุงรักษา และ
ผลการประกอบการ

• สิงคโปร์

ผู้บริหำร
จัดกำร
Clearing 
House

ผู้ด ำเนินกำร สามารถรวมหน้าที่ผู้ด าเนินการและ Clearing House 
เข้าด้วยกัน เป็นระบบ Back-office ที่มีประสิทธิภาพ 

มีความเสี่ยงจากรายการธุรกรรม ที่ผู้ด าเนินการต้องรับผิดเอง 
(Liability)

• สิงคโปร์
• กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
• ฮ่องกง
• กรุงโซล เกาหลีใต้
• กรุงปักกิ่ง จีน
• เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรเงิน

เป็นอิสระ ในสภาวะที่มีหลายผู้ด าเนินการ เพิ่มต้นทุนการด าเนินการ จากการใช้ผู้รับจ้างบริการ 
(Service Supplier) หลายราย ตามบทบาทงานที่เกี่ยวข้อง

• กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
• นครไทเป ไต้หวัน
• กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ที่มา: ที่ปรึกษา 57



โครงสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการและก ากับดูแลระบบต๋ัวร่วมและค่าโดยสารร่วม

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม

กรุงเทพมหานคร

กรมเจ้าท่า

กรมการขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางบก

ส ำนักงำนโครงกำร
บริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

ก ากับดูแล (Regulator)

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชนเอกชน

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ให้บริการ (Operator)

บริษัทบริหำรจัดกำรระบบตัว๋ร่วม

ก าหนดนโยบาย (Policy Maker)

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม

ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (เลขานุการ)

กระทรวงคมนาคม
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โครงสร้ำงบริษัทบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

กลยุทธ์และ
ข้อตกลงทางธุรกิจ

การตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

- Payment Facilitating

- Clearing 

- Settlement 

จัดสรรรายได้ตั๋วร่วม

- มาตรฐานบัตร

- การเช่ือมต่อระบบ

- มาตรฐานเทคโนโลยี

- ABT

- ฐานข้อมูล

เทคโนโลยีและ
มาตรฐานระบบ

บริการลูกค้า

- ร้องเรียน

- Call center 

- Claim 

- บริการอื่น

ส่งเสริมธุรกิจตั๋วร่วม ศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำง (CCH)

บริษัทบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

บริหำร

HR 

บัญชีและการเงิน

IT 

ฝ่าย แผนก

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา
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บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนระบบขนส่งมวลชนที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม (ปัจจุบัน) 

บริษัทรถร่วมเอกชน
BTSC, BEM, รฟฟท.*, NBM, 

EBM, KT, บริษัทเดินเรือเอกชน
ขสมก.

ขร.
ขบ.

สนข.

กทม.

รฟท.กระทรวงคมนำคม

รฟม.

จท.

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ให้บริกำรก ำกับดูแล

ก ำหนดนโยบำย

สนข. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ขบ. กรมการขนส่งทางบก
ขร. กรมการขนส่งทางราง
จท. กรมเจ้าท่า
รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย
รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กทม. กรุงเทพมหานคร
ขสมก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
BTSC บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากัด (มหาชน)
รฟฟท. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด
NBM บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด
EBM บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด
KT บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด

หมายเหต:ุ * รฟฟท. = ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ รวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2564)  โดยบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก
เชื่อมสามสนามบิน จ ากัด (EHSR: Eastern High-speed Railway) ซ่ึงได้รับสัมปทานในรูปแบบ PPP Net Cost 50 ปี (พ.ศ. 2562-2612)

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา
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บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนระบบขนส่งมวลชนที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม (อนำคต)

หมายเหต:ุ * รฟฟท. = ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ รวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2564)  โดยบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก
เชื่อมสามสนามบิน จ ากัด (EHSR: Eastern High-speed Railway) ซ่ึงได้รับสัมปทานในรูปแบบ PPP Net Cost 50 ปี (พ.ศ. 2562-2612)
** สตร.  = ส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ยกระดับเป็นหน่วยงานก ากับดูแล)

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา

บริษัทรถร่วมเอกชน
BTSC, BEM, รฟฟท.*, NBM, 

EBM, KT, บริษัทเดินเรือเอกชน
ขสมก.

ขร.
ขบ.

สนข.
กทม.

รฟท.

กระทรวงคมนำคม

รฟม.

จท.

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ให้บริกำรก ำกับดูแล

ก ำหนดนโยบำย

สนข. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ขบ. กรมการขนส่งทางบก
ขร. กรมการขนส่งทางราง
จท. กรมเจ้าท่า
รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย
รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กทม. กรุงเทพมหานคร
ขสมก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
BTSC บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากัด (มหาชน)
รฟฟท. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด
สตร.    ส านักงานโครงการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 
NBM บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด
EBM บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด
KT บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด

สตร.**
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โครงสร้างและอตัราก าลัง ของส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ปัจจุบัน) 

ที่มา: ส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม, ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร, พ.ศ. 2564
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ขรก. - 28

พรก. -

ลปจ. -

งานธุรการ 4
ชื่อใหม่ : -

ชื่อเดิม : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบต๋ัวร่วม
8

ช่ือใหม่ : กลุ่มนโยบายและแผนระบบตั๋วร่วม

กลุ่มงานใหม่ 8

กลุ่มก ากับค่าโดยสารร่วมและการเงิน

โครงสร้างอัตราก าลัง และอ านาจหน้าท่ี ของส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม (ใหม่) 

ส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม (ชื่อเดิม)
(สตร.)

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (ผู้อ ำนวยกำร สูง)

ชื่อเดิม : กลุ่มก ากับและบริหารระบบต๋ัวร่วม
8

ช่ือใหม่ : กลุ่มก ากับระบบตั๋วร่วมและฐานข้อมูล

ที่มา: ที่ปรึกษา

สตร. มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(1) ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม และโครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม
(2) จัดท ำรำยละเอียดของแผนงำนกำรก ำหนดนโยบำย และมำตรฐำนต่ำงๆ ของระบบตั๋วร่วม
(3) จัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำนและมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนระบบตั๋วร่วม รวมทั้ง
รูปแบบในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบของผู้ประกอบกำรแตล่ะรำย
(4) จัดท ำรำยละเอียดในกำรก ำหนดรูปแบบ กลไกกำรก ำกับดูแล และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
ตั๋วร่วมให้เกิดกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ
(5) ประสำนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อให้กำร
บริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมบรรลุตำมวัตถปุระสงค์ และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

อ ำนำจหน้ำที่ใหม่อ ำนำจหน้ำที่เดิม
ส ำนักงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม (ใหม่) มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(1) ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม และโครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม
(2) จัดท ำรำยละเอียดของแผนงำน กำรก ำหนดนโยบำย และมำตรฐำนต่ำงๆ ของระบบตั๋วร่วม 
(3) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรระบบตั๋วร่วม ก ำหนดมำตรกำรเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร

ด ำเนินกำรตำมนโยบำย แนวทำง หรือแผนงำนในกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม 
(4) จัดท ำกรอบทิศทำงในกำรก ำกับดูแล และด ำเนินกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมและค่ำโดยสำรร่วม ทั้งใน

ส่วนของมำตรฐำนเทคโนโลยี มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำร รูปแบบระบบกำรใช้ตัว๋ร่วม และกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงินที่เก่ียวข้องกับระบบตั๋วร่วม

(๕) ก ำกับดูแล บริษัทบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
(๖) ท ำหน้ำที่เสมือนเป็นส ำนักงำนกองทุนบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม เพ่ือกำรชดเชยรำยได้ค่ำโดยสำรร่วม
(7) ร่วมปฏิบัติงำนเป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม (คนต.)
(8) ประสำนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

และกำรประยุกต์ใช้โครงสร้ำงค่ำโดยสำรร่วม บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมำย
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ขรก. - 28

พรก. -

ลปจ. -

งานธุรการ 4
ชื่อใหม่ : -

ชื่อเดิม : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบต๋ัวร่วม
8

ช่ือใหม่ : กลุ่มนโยบายและแผนระบบตั๋วร่วม

กลุ่มงานใหม่ 8

กลุ่มก ากับค่าโดยสารร่วมและการเงิน

สรุปควำมต้องกำร (เบื้องต้น) ในกำรยกระดับ สตร. เป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

ส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม (ชื่อเดิม)
(สตร.)

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (ผู้อ ำนวยกำร สูง)

ชื่อเดิม : กลุ่มก ากับและบริหารระบบต๋ัวร่วม
8

ช่ือใหม่ : กลุ่มก ากับระบบตั๋วร่วมและฐานข้อมูล

ที่มา: ที่ปรึกษา

นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ระดับช ำนำญกำร

๒ ต าแหน่ง

ทักษะท่ีต้องกำรพัฒนำ (ทุกกลุ่มงำน)

อัตรำก ำลัง
ที่ต้องกำรเพ่ิม 

มำตรฐำนทำงเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน ในระบบตั๋วร่วม

นักวิชำกำร
ระดับช ำนำญกำร

๑ ต าแหน่ง

อัตรำก ำลัง
ที่ต้องกำรเพ่ิม 

นักวิชำกำรเงินและบัญชี
- ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ๑ ต าแหน่ง
- ระดับช ำนำญกำร        2 ต าแหน่ง
- ระดับปฏิบัติกำร          ๕ ต าแหน่ง

อัตรำก ำลัง
ที่ต้องกำรเพ่ิม 
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บทที่ 7 : แผนและแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 
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ที่มา: ที่ปรึกษา

แผนกำรติดตำม
และประมวลผล

เป้ำหมำยนโยบำย
ระบบต๋ัวร่วม

กำรประเมินผล
ระบบต๋ัวร่วม
ในต่ำงประเทศ

กรอบแนวคิด 
และเกณฑ์

ในกำรประเมินผล

ตัวชี้วัด

ข้อมูลทุติยภูมิ
ภำยในประเทศ

ควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล
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ท่ีมา :   1) Asia Development Bank (ADB), Australian Bureau of Infrastructure. 2) Eurostat. 
3) IMD World Competitiveness Centre. 4) Japan Ministry of Land Infrastructure. 
5) Transport and Tourism, New Zealand Transport Agency. 6) OECD.
7) Transport Canada. 8) US Chamber of Commerce. 
9) US Department  of Transport. 10) วิเคราะห์โดยท่ีปรึกษา

กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม 
มุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์ของระบบขนส่งมวลชน 
(Utilisation of Mass Transit System)

เกณฑ์ในกำรติดตำมและประเมินผล

คุณภำพ
กำรให้บริกำร

ควำม
ปลอดภัย

ควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำร

กำรใช้
ประโยชน์ 
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ตัวอย่ำงกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ
เป้ำหมำย*

ป  พ.ศ. 2567

ข้อมูลพ้ืนฐำน (Baseline Data)** เป้ำหมำยป ต่อไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

1.   ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนผู้โดยสำรระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพ
มหำนครและปริมณฑล (หน่วย: ร้อยละ) 
(ร้อยละเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเทียบจากปีฐาน)

คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วรว่ม /
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.)

X+Y 1.16 2.57 3.42 X+2Y X+2.5Y X+3Y

2.   ร้อยละของต้นทุนรวมกำรเดินทำงของผู้โดยสำร ท่ีลดลงได้ 
เม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงกำร (หน่วย: ร้อยละ) 
(ร้อยละเฉลี่ยที่ลดลงเทียบจากปีฐาน)

คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วรว่ม /
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.)

X+Y 2.00 2.50 3.00 X+2Y X+2.5Y X+3Y

3.  ร้อยละของผู้โดยสำรท่ีช ำระค่ำโดยสำรผ่ำนระบบตั๋วร่วม (หน่วย: ร้อยละ) 
(ร้อยละแต่ละปี)

(1) ระบบรถไฟฟ้า 
(2) รถไฟ
(3) รถโดยสารประจ าทาง
(4) เรือโดยสาร

คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วรว่ม /
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.)

X+Y
X+Y
X+Y
X+Y

6.36
9.22
3.54
4.88

11.74
10.11
4.52
5.23

17.24
12.56
6.33
5.92

X+2Y
X+2Y
X+2Y
X+2Y

X+3Y
X+2Y
X+3Y
X+2Y

X+4Y
X+2Y
X+4Y
X+2Y

หมายเหตุ: *  x = ขอ้มูลปีฐาน (พ.ศ. 2566),           Y = เป้าหมายท่ีตอ้งการของแต่ละปี 
** ตัวเลขสมมติเพื่อประกอบการอธิบาย

ที่มา: ท่ีปรึกษา
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ที่มา: ที่ปรึกษา

แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลของคณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม
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แนวทำงกำรบริหำรตัวชี้วัดในกำรติดตำมและประเมินผล

ด้ำน ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรตัวชี้วัด
กำรบริหำรตัวชี้วัดในภำพรวม 1. ในระยะแรกผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลายตัว จะยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จนกว่าโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 

และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จ โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนทางราง และจุดเช่ือมต่อ
2. ในหลายหน่วยงานการจัดเก็บข้อมูลอาจไมต่่อเนื่องและไม่สมบูรณ์ด้วยข้อจ ากัดตา่ง ๆ ดังนั้น ร่างตัวช้ีวัดทางเลือกท่ีจ าเป็นต้องมีข้อมูล

พื้นฐานต่อเนื่องหลายปี จึงอาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในขณะนี้
3. การบริหารข้อมูลในระยะแรก หน่วยงานผู้ติดตามประเมินผลอาจใช้ข้อมูลที่จัดเก็บโดยหน่วยงานอ่ืน แต่ในอนาคตเมื่อมีข้อมูลจ านวนหนึ่ง

ที่จ าเป็นต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและต่อเนื่อง หน่วยงานผู้ติดตามประเมินผลอาจจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลทุกปี และสร้างฐานข้อมูลของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงข้อมูลจากหน่วยงานอืน่ เว้นแต่
การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น จ าเป็นต้องอาศัยหลักวิชาการที่ซับซ้อน หรือต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีเฉพาะในหน่วยงานบางแห่ง

กำรต้ังเป้ำหมำย 1. ควรตั้งเป้าหมายจากข้อมูลผลการด าเนินงานจรงิในอดีต แต่เน้นพัฒนาเป้าหมาย (Target) อย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปบนเง่ือนไข
ของทรัพยากรที่ได้รบั และความสามารถของหน่วยงาน

2. ควรพิจารณาปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ แนวโน้มความต้องการและการลงทุนของเอกชน ฯลฯ 
ก่อนการก าหนดตัวชี้วัด

3. ตัวช้ีวัดใดที่ยกระดับเป้าหมายผลงานได้จนถงึระดับที่น่าพอใจแลว้ อาจไม่จ าเป็นต้องพัฒนาต่อไป เพราะถึงขีดจ ากัดความสามารถ
ของหน่วยงาน หรือสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจและสังคม

กำรจัดเก็บและกำรส่งต่อข้อมูล 1. หากมิใช่ตัวช้ีวัดที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของผลการปฏิบัติงาน ควรเช่ือมโยงตัวช้ีวัดกับข้อมูลสนันสนุนท่ีหน่วยงานใช้อยู่จริง 
เพื่อความสะดวกในการส่งข้อมูล

2. ควรออกแบบเอกสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในการรายงานผลได้ทุกหน่วยงาน และการออกแบบ
เอกสารควรด าเนินการจากหน่วยงานระดับบนลงล่าง (Top Down)

3. ควรก าหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อส่งข้อมูลให้แก่ผู้รบัผิดชอบตามเวลาหรือความถี่ท่ีก าหนด ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยงานนั้น ๆ

ที่มา: ที่ปรึกษา
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บทที่ 8 : งำนสนับสนุนทำงวิชำกำร และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
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กิจกรรม วันที่ส่งงำน
1.  กำรจัดท ำข้อมูลประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม (คนต.)

1) ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 8 มกราคม 2564
2) เอกสารน าเสนอประกอบระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม 12 มกราคม 2564
3)      การปรับปรุงเอกสารน าเสนอเพิ่มเติม (การเปรียบเทียบสัญญาสัมปทาน) 15 มกราคม 2564
4)      การปรับปรุงเอกสารน าเสนอเพิ่มเติม (การจัดต้ังองค์กรตามร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม พ.ศ. ...) 15 มกราคม 2564
5)      ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม (เอกสารประกอบ วาระท่ี 3) 21 มกราคม 2564
6)      การปรับปรุงเอกสารน าเสนอเพิ่มเติม (Functional Requirement ของระบบฐานข้อมูลการเดินทางส าหรับตั๋วร่วม) 26 มกราคม 2564

7)      เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม ครั้งท่ี 2/2564 22 มิถุนายน 2564
2 กรกฎาคม 2564

2.  กำรจัดท ำข้อมูลสนับสนุน หรือชี้แจงในประเด็นต่ำงๆ 
1)      การเปรียบเทียบการด าเนินการต๋ัวร่วม ประกอบด้วย

(1)   ระบบ EMV กรณี with หรือ without PCI/DSS certified
(2)   Interoperable Ticketing System กรณี with หรือ without ระบบ Account-Base Ticketing (ABT)
(3)   กรณีการพัฒนา Central ABT (Account-Base Ticketing) หรือผู้ประกอบการ

แยกกันพัฒนา ABT (Individual ABT)

20 มกราคม 2564

2)      ข้อความประชาสัมพันธ์ (Press Release) ส าหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม (คนต.) 
(ส าหรับวันท่ี 28 มกราคม 2564)

26 มกราคม 2564

3)      การวิเคราะห์ความคุ้มทุนส าหรับการลงทุนพัฒนา Interoperable Ticketing System 
รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน)

27 มกราคม 2564

ภำพรวมงำนที่ได้รับมอบหมำยเฉพำะกิจ (Ad hoc) กำรจัดท ำข้อมูลสนับสนุน หรือ
ชี้แจงในประเด็นต่ำงๆ

ที่มา: ที่ปรึกษา
72



กิจกรรม วันที่ส่งงำน
2.  กำรจัดท ำข้อมูลสนับสนุน หรือชี้แจงในประเด็นต่ำงๆ (ต่อ)

4)      (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม
(1)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กร
(2)    แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้

2 กุมภาพันธ์ 2564

5) เอกสารสนับสนุน ตามมติการประชุม คนต. 
(1)    (ร่าง) ต าแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม

องค์กร
(2)    (ร่าง) ต าแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและ

การจัดสรรรายได้
(3)    สรุปการรายงานของการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในการประชุม คนต.

4 กุมภาพันธ์ 2564

6)      ตอบประเด็นค าถามส านักงบประมาณ 4 กุมภาพันธ์ 2564
7) เอกสารน าเสนอโครงการ (ส าหรับหน่วยงานภายนอก) 6 กุมภาพันธ์ 2564
8)      (ร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 1 มีนาคม 2564
9)      (ร่าง) เอกสารประกอบการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส านักงานโครงการบรหิารจัดการระบบต๋ัวร่วม 10 มีนาคม 2564
10)    ชี้แจงประเด็นค าถามของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 28 เมษายน 2564
11)    ความเป็นมาของนโยบาย Interoperability Ticketing System 29 เมษายน 2564
12)    แนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยระบบต๋ัวร่วม 17 พฤษภาคม 2564
13)    ความเห็นต่อร่างข้อก าหนดการพัฒนาระบบต๋ัวโดยสารของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทางราง 21 พฤษภาคม 2564
14)    สรุปผลงานโครงการศึกษาจัดท าแผนก ากับการบริหารจัดการต๋ัวร่วม 17 มิถุนายน 2564
15)    สรุปความคืบหน้าการให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นหน่วยงานท าหน้าท่ีจัดสรรรายได้ (Settlement) และสนับสนุน  

การออกบัตรโดยสารร่วม (ต๋ัวร่วม) ให้กับหน่วยงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบต๋ัวร่วม
2 กรกฎาคม 2564

16) ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือม
ล้ าด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา

22 กรกฎาคม 2564

ภำพรวมงำนที่ได้รับมอบหมำยเฉพำะกิจ (Ad hoc) กำรจัดท ำข้อมูลสนับสนุน หรือ
ชี้แจงในประเด็นต่ำงๆ (ต่อ)

ที่มา: ที่ปรึกษา 73



กิจกรรม วันที่
1.     การร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม  (Common Ticketing Administrative Committee: CTAC) 14 สิงหาคม 2563
2.     การร่วมประชุมชี้แจง

1)    คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ ใน     
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร  

2)    คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ าด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา

28 กันยายน 2563

2 พฤศจิกายน 2563
3.     การร่วมประชุมส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการ

ระบบต๋ัวร่วม พ.ศ. ....
3 กรกฎาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
22 กันยายน 2563

4.     การร่วมประชุมเพื่อท าความตกลงเงื่อนไขของการด าเนินการ Interoperable Ticketing
1) การหารือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขอความเห็นเรื่องการขออนุญาตและจดทะเบียน

เป็นผู้ให้บริการระบบช าระเงนิอิเล็กทรอนิกสข์องการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
11 สิงหาคม 2563

2)   การประชุมพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System) ครั้งท่ี 1 20 สิงหาคม 2563
3)   การประชุมพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System) ครั้งท่ี 2 25 สิงหาคม 2563
4)   การประชุมพิจารณาร่างสัญญาการให้บริการ (SP Agreement) ครั้งท่ี 1 11 กันยายน 2563
5)   การประชุมพิจารณาร่างสัญญาการให้บริการ (SP Agreement) ครั้งท่ี 2 14 กันยายน 2563

5.     การร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม ครั้งท่ี 1 28 มกราคม 2564
6.     การร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้

1)   การประชุมครั้งท่ี 1/2564
2)   การประชุมครั้งท่ี 2/2564

9 เมษายน 2564
20 พฤษภาคม 2564

7.     การร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 14 พฤษภาคม 2564
8.     การร่วมสังเกตการณ์ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กรครั้งท่ี 2/2564 21 พฤษภาคม 2564
9. การร่วมสังเกตการณ์ประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 9 มิถุนายน 2564
10. การร่วมสังเกตการณ์ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กร 24 มิถุนายน 2564
11. การร่วมสังเกตการณ์ประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม ครั้งท่ี 2/2564 7 กรกฎาคม 2564

ภำพรวมงำนที่ได้รับมอบหมำยเฉพำะกิจ (Ad hoc) กำรเข้ำร่วมประชุม และกำรเข้ำร่วม
ท ำควำมตกลงกับผู้ประกอบกำร

ที่มา: ที่ปรึกษา 74



ล ำดับ ชื่อรำยงำน หมำยเหตุ
1. เทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Technology) จัดส่งเรียบร้อยแล้ว

(25 กุมภาพันธ์ 2564)

2. Cyber Security กับระบบตั๋วร่วม อยู่ระหว่างด าเนินการ
(จัดส่งประมาณเดือนสิงหาคม 2564)

3. Data Processing Application เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการก ากับการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

จัดส่งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565

4. การวิเคราะห์เงื่อนไขข้อสัญญาร่วมลงทุนท่ีจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 
ส าหรับโครงการระบบรถไฟฟ้า

อยู่ระหว่างด าเนินการ
(จัดส่งประมาณเดือนตุลาคม 2564)

5. การวิเคราะห์เส้นทางเพ่ือการพัฒนาช่องทางรถประจ าทางแบบเฉพาะ (Busway) ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อยู่ระหว่างด าเนินการ
(จัดส่งประมาณเดือนมกราคม 2565)

กำรจัดท ำรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร (Technical Paper)

ที่มา: ที่ปรึกษา

75



ล ำดับ กิจกรรม วันที่
1. การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training) 

เรื่อง การส ารวจพฤติกรรมการเดินทาง
5 ตุลาคม 2563

2. การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training) 
เรื่อง Common Ticket Implementation Plan

18 พฤศจิกายน 2563

3. การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training) 
เร่ือง Functional Requirement ระบบตั๋วร่วม และหลักการ Tokenisation

1 มิถุนายน 2564

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี ให้แก่บุคลำกรของ สนข. 

ที่มา: ที่ปรึกษา

76



บทที่ 9 : งำนจัดท ำมำตรกำรจูงใจให้ประชำชนหันมำใช้
ระบบขนส่งมวลชน 

77



กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกมำตรกำรจูงใจให้ประชำชนหันมำใช้ระบบขนส่งมวลชน
มำตรกำรจูงใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผลกระทบ ค ำอธิบำย

เชิงบวก เชิงลบ
(1) ตั๋วร่วมมีส่วนลด หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้เดินทาง ✓

การให้ส่วนลดอัตราค่าโดยสาร คือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางด้วย
ระบบขนส่งมวลชนมากที่สุด ทั้งนี้ ควรประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบตั๋วร่วม เพื่อเพิ่ม
ความสะดวก และประหยัดค่าเดินทางรวม

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ✓

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน จะสูญเสียรายได้ในระยะแรก จนกว่าปริมาณ
ผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น ซ่ึงสามารถชดเชยรายได้ที่เสียไป แต่ยังมีความเส่ียงว่า
ผู้โดยสารอาจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

(2) ตั๋วร่วมสามารถใช้ช าระเงินได้ทั้งในภาคการขนส่งและนอกภาค
การขนส่ง สามารถผูกบัญชี และใช้บริการด้วยบัตรเดบิต / 
เครดิต ได้อย่างปลอดภัย

ผู้เดินทาง ✓ เพิ่มความสะดวก ผ่านการใช้บริการระบบตั๋วร่วม

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ✓
เพิ่มต้นทุนในการบ ารุงรักษาระบบที่เกี่ยวขอ้ง และเพิ่มความซับซ้อนในการท า
รายการธุรกรรม

(3) การพัฒนาการเข้าถึงจุดเชื่อมต่อ และจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร
ในการเดินทางข้ามระบบ หรือเปลี่ยนเส้นทาง รวมทั้ง การจ่าย
ค่าโดยสารในการเดินทางข้ามระบบหรือเปลี่ยนเส้นทาง โดย
ตั๋วร่วมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ผู้เดินทาง ✓ เพิ่มความสะดวก และอาจประหยัดค่าเดินทางรวม

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ✓

อาจเพิ่มต้นทุนในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงระบบ
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่รัฐไม่เป็นผู้ด าเนินการเอง

(4) การเข้าถึงข้อมูลด้านการเดินทาง สามารถด าเนินการได้หลาย
ช่องทางแบบ Real Time เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เป็นต้น

ผู้เดินทาง ✓ เพิ่มความสะดวกในการเลือกเส้นทางเดินทาง

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ✓
เพิ่มต้นทุนในการให้บริการและบ ารุงรักษาระบบ
ที่เกี่ยวข้อง

(5) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณระบบขนส่งสาธารณะ 
เพ่ือรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม (Universal Design)

ผู้เดินทาง ✓ เพิ่มความสะดวก และค านึงถึงสิทธิของผู้ด้อยโอกาส

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ✓
อาจเพิ่มต้นทุนในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงระบบ
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่รัฐไม่เป็นผู้ด าเนินการเอง

(6) บริษัทสามารถน าค่าใช้จ่ายที่เป็นสวัสดิการส าหรับค่าเดินทาง
โดยระบบขนส่งมวลชนของพนักงาน มาลดหย่อนภาษีได้

ผู้เดินทาง ✓ ประหยัดค่าเดินทางรวม

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ✓ เพิ่มปริมาณผู้โดยสาร จากการที่ผู้เดินทางลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้ประกอบการธุรกิจสาขาอ่ืนๆ ✓
สามารถใช้ค่าใช้จ่ายสวัสดิการส่วนนี้ ร่วมค านวณการลดหย่อนภาษีสรรพากร 
และอาจช่วยให้พนักงานเปลี่ยนงานต่ าลง

(7) การเก็บค่าธรรมเนียมในการจอดรถ ภายในเขตเมืองชั้นใน ผู้เดินทาง ✓ เพิ่มอุปสรรคในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ✓ อาจเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร จากการที่ผู้เดินทางลดการใชร้ถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้ประกอบการธุรกิจสาขาอื่นๆ ✓
อาจเพิ่มอุปสรรคต่อการท าธรุกิจ ในกิจการที่ขาดความพร้อมสร้างสถานที่
รองรับการจอดรถ (Parking)

(8) การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนภายในเขตเมืองชั้นใน และ
ในพ้ืนที่ที่จ ากัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้เดินทาง ✓ เพิ่มอุปสรรคในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ✓ เพิ่มปริมาณผู้โดยสาร

ผู้ประกอบการธุรกิจสาขาอื่นๆ ✓ ลดภาระของกิจการในการสร้างสถานที่รองรับการจอดรถ (Parking)ที่มา: ที่ปรึกษา
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บทที่ 10 : กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร 
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ล ำดับ รำยละเอียด ช่วงวันท่ี
1 Infographic แผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 29 ส.ค. 63 ถึง 28 ก.ย. 63
2 การประชาสัมพันธ์ การสัมมนาโครงการจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
29 ก.ย. 63 ถึง 28 ต.ค. 63

3 Infographic ภาพรวมกรอบแนวคิดของโครงการ 29 ต.ค. 63 ถึง 28 พ.ย. 63
4 Infographic สรุปผลการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ 29 พ.ย. 63 ถึง 28 ธ.ค. 63
5 Infographic สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 29 ธ.ค. 63 ถึง 28 ม.ค. 64
6 Infographic สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นต่อวิธีการจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้า และ

ปัจจัยในการเลือกใช้ระบบตั๋วร่วม
29 ม.ค. 64 ถึง 28 ก.พ. 64

7 Infographic ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 1 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64
8 งานน าเสนอ รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report No. 2) และ 

งานน าเสนอ รายงานผลงานทางวิชาการ ฉบับที่ 1 (Technical Paper No. 1) 
29 มี.ค. 64 ถึง 28 เม.ย 64

9 การแจ้งข่าว เลื่อนการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
10 Infographic ร่างมาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน 29 เม.ย 64 ถึง 28 พ.ค. 64
11 Infographic ความต้องการน าตั๋วร่วมของระบบรถไฟฟ้าไปใช้กับระบบขนส่งหรือ

บริการอื่น
29 พ.ค. 64 ถึง 28 มิ.ย. 64

12 Infographic เกณฑ์การติดตามและประเมินผลระบบขนสง่มวลชน 29 มิ.ย 64 ถึง 28 ก.ค. 64

กำรด ำเนินกำรเผยแพรผ่่ำนทำงเว็บไซต์ (website) ประชำสัมพันธ์โครงกำร

ที่มา: ที่ปรึกษา 80



Infographic ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

ระหว่ำงวันที่ 1 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64
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งำนน ำเสนอ รำยงำนควำมกำ้วหน้ำฉบับที่ 2 (Progress Report No. 2) 
และ งำนน ำเสนอ รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร ฉบับที่ 1 

(Technical Paper No. 1) 

กำรแจ้งข่ำว เลื่อนกำรประชุมกลุ่มเป้ำหมำย (Focus Group) 
ครั้งที่ 1

ระหว่ำงวันที่ 29 มี.ค. 64 ถึง 28 เม.ย 64 
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ระหว่ำงวันที่ 29 เม.ย 64 ถึง 28 พ.ค. 64

Infographic ร่ำงมำตรกำรจูงใจให้ประชำชนหันมำใช้ระบบขนส่งมวลชน
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ระหว่ำงวันที่ 29 มิ.ย 64 ถึง 28 ก.ค. 64

Infographic เกณฑ์กำรติดตำม
และประเมินผลระบบขนส่งมวลชน

 

เกณฑ์กำรติดตำมและประเมินผล
ระบบขนส่งมวลชน

โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการพัฒนาระบบตั๋วร่วม สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินผลระดับสากล (มุ่งเน้น “การใช้ประโยชน์ของระบบขนส่งมวลชน”)

คุณภำพ
กำรให้บริกำร

ควำม
ปลอดภัย

ควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำร

กำรใช้
ประโยชน์ 

Infographic ควำมต้องกำรน ำตั๋วร่วมของระบบรถไฟฟ้ำ
ไปใช้กับระบบขนส่งหรือบริกำรอ่ืน

ระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค 64 ถึง 28 มิ.ย. 64 84


