สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
กระทรวงคมนำคม
โครงกำรศึกษำจัดทำแผนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

ผลลัพธ์ของงำน

งำนส่วนที่ 8 :
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม และกาหนดอัตราค่าโดยสาร

แผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร

งำนส่วนที่ 9 :
งานศึกษาวิเคราะห์จัดทาแผนการกากับ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

งำนส่วนที่ 1 :
งานศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
และรวบรวม ข้อมูล ข้อ
กฎหมาย รายงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
ตั๋วร่วม

แผนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
แผนและแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล

งำนส่วนที่ 7 :
งานจัดทามาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน

แผนกำรลงทุนและกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม
(กำรจัดหำรูปแบบเงินทุนเพื่อนำมำใช้
ในกำรชดเชยรำยได้จำกค่ำโดยสำรร่วมและ
สนับสนุนกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม)

งำนส่วนที่ 3 :
งานวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว
งำนส่วนที่ 4 :
งานวิเคราะห์ข้อตกลงทางธุรกิจและอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม

โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม/อัตรำค่ำโดยสำรเดียว
และอัตรำค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินในระบบตั๋วร่วม

งำนส่วนที่ 5 :
งานวิเคราะห์จัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนาไปใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม
และสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม

งำนส่วนที่ 2 :
งานศึกษาวิเคราะห์จัดทาและกาหนดกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

ร่ำงกฎหมำยในกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ตั๋วร่วม (ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. ....)

งำนส่วนที่ 6 :
งานจัดทาร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

รำยงำนสรุปสำหรับผู้บริหำร
(Executive Summary Report)

งำนส่วนที่ 11 : งานจัดทาการประชาสัมพันธ์
งำนส่วนที่ 10 : งานสนับสนุนทางวิชาการ/ถ่ายทอดองค์ความรู้
เดือน
ที่

1

2

3

4

5

รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 1

6

7

8

Focus Group 1

9

รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 2

10

Focus Group 2

กิจกรรม

สัมมนำ 1

11

12

Focus Group 3

13

14

กำรฝึกอบรม

สัมมนำ 2

รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 3

15

16

กำรฝึกอบรม

17

19

20

ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นร่ำง พ.ร.บ.ฯ
สัมมนำ 3
กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำง พ.ร.บ.ฯ
ผ่ำนระบบกลำง**

กำรประชุมหรือสัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชำญ ของหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
วีดิทัศน์ 1

18

วีดิทัศน์ 2

วีดิทัศน์ 3

วีดิทัศน์ 4

Website ประชำสัมพันธ์โครงกำร
Inception Report

Progress Report 1

Progress Report 2

Interim Report

Progress Report 3

*Draft Final Report
Draft

Executive Summary Report

Final Report #1
Executive Summary
Report #1

Final Report #2
Executive Summary
Report #2

หมำยเหตุ: * ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วยรายงานทั้งหมด จานวน 6 เล่ม ดังนี้ (1) ร่างแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร, (2) ร่างแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, (3) ร่างแผนและแนวทางการติดตามประเมินผล,
(4) ร่างแผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (รวมถึงการจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนามาใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม), (5) ร่างโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ในระบบตั๋วร่วม และ (6) ร่างกฎหมายในการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ))
** ระบบกลาง ตามมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตราขึ้นเพื่อรองรับหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 (Final Report#1) และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 1 (Executive Summary Report#1)
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 (Final Report#2) และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (Executive Summary Report#2)

ภำพรวมกิจกรรมและผลลัพธ์ของงำนของโครงกำรศึกษำจัดทำแผนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
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Cash
Biometrics?
NFC

Metal Tokens
Smart Cards
& Tokens

Contactless
Payment
Cards

Paper
Ticket

Magnetic
Tickets

2D
Barcodes

Mobile

Public Service
Cards & Other ID

ที่มา: ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank, 2016

วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีบัตรโดยสำร

3

KEY SUCCESS FACTORS

Interoperability

2

4

1

7

93
6

CARD ISSUERS

CLEARING ORGANISATION

Card

Account

ACCOUNT BASED TICKETING

COMMON TICKET

อดีต

THAI BANK

Non-Smart

5
8

Business Model เพื่อกำรเข้ำร่วมของผู้ประกอบกำรหลักที่เกี่ยวข้อง
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เพื่อกำรประยุกต์ใช้อัตรำค่ำโดยสำรร่วม
มำตรฐำนเทคโนโลยี และระบบกำรชำระเงิน ต้องชัดเจน สะดวก และยืดหยุ่น เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย
กฎหมำยรองรับกำรดำเนินงำนและกำรบังคับใช้มำตรกำร/คำสั่ง

Smart

1)
2)
3)
4)

ปั จจุบนั

COMMON FARE

อนาคต

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ที่มา: ที่ปรึกษา

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบตั๋วร่วม

สรุปผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
ประเด็น

เป้ าหมายเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาระบบตั ๋วร่วม

ประเด็น

• ควรเร่งพัฒนาโดยด่วน

เพื่อรองรับระบบขนส่งมวลชนในอนาคต
• ควรเริ่ ม พั ฒ นาส าหรั บ การเดิ น ทางด้ ว ยระบบราง แล้ ว ขยายสู่ รู ป แบบ
การเดินทางอื่น
• ควรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชน
• ควรพัฒนาต่อยอดจากระบบบัตรแมงมุม
• ควรพัฒนามุ่งสู่การชาระเงินด้วยระบบ Account Based Ticketing (ABT)
ในรูปแบบ Open-loop โดยการสนับสนุนของรัฐบาล
ประเด็น

อัตราค่าธรมเนี ยมทางการเงิน
และอัตราค่าโดยสารร่วม
• อัตราค่าโดยสารร่วม เป็นหัวใจหลักสาหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
• รัฐควรชดเชยรายได้ค่าโดยสาร

เพื่อแก้ปัญหาค่าแรกเข้า
• อัตราค่าโดยสารทางน้ามีข้อจากัด เนื่องจากค่าโดยสารต่า
• ปัจจัยความสาเร็จ ของการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ทางการเงินหรืออัตราค่าโดยสารร่วม คือ รูปแบบข้อตกลงทางธุรกิจ
• ค่าธรรมเนียมทางการเงินควรเท่าเทียมและเป็นธรรม

การบริหารจัดการ
และ/หรือกากับดูแล
ระบบตั ๋วร่วม

• ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

ควรเป็นหน่วยงานกลาง
• ควรกาหนดบทบาทของ

Policy Maker หรือ
Regulator หรือ Operator ให้ชัดเจน

• การจัดตั้งบริษัท

เพื่อบริหาร Central Clearing
House (CCH) อาจใช้แนวทางโดยให้
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม เป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกันตามสัดส่วนปริมาณ Transaction

• การบริหาร

CCH ควรมีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
และในระยะยาวสามารถดูแลตนเองได้

• ผู้ออกบัตรโดยสารร่วม

ไม่จาเป็นต้องเป็นสถาบัน

การเงิน
• ควรมีผู้รับบัตร

(Acquirer) อย่างน้อย 2 ราย
และควรให้สิทธิในการสร้างตลาด สาหรับ
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน

สรุปผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (ต่อ)
ประเด็น

เทคโนโลยี
ระบบตั ๋วร่วม

•

การพัฒนาระบบตัว๋ ร่วม ควรเป็นระบบ ABT
ในรูปแบบ Open-loop

•

ควรใช้หลักการคล้ายระบบ ATM Pool และกาหนดมาตรฐาน
ให้ผู้ประกอบการต่างๆ สามารถเข้าถึงระบบได้

•

ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ ขึ้นอยู่กับเงือ่ นไขความต้องการ

•

อุปกรณ์ในระบบขนส่งมวลชน ควรเป็น Offline Device
เพื่อส่งต่อข้อมูลตามรอบระยะเวลา

•

อุปกรณ์ Hardware โดยเฉพาะหัวอ่านบัตรโดยสารร่วม
ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

•

ศูนย์ข้อมูลควรมี DR-Site (Data Recovery Center)
อย่างน้อย 2 แห่ง เพื่อมีระบบสารองในการกูค
้ ืนข้อมูล

ประเด็น

กฎหมาย
•

ควรมีกฎหมายเพือ่ การตั้งงบประมาณในการพัฒนาหรือการชดเชยรายได้ รองรับ
การพัฒนาในระยะยาว

•

การร่างกฎหมาย และการทาสัญญาในอนาคต ควรระบุให้ผู้ประกอบการระบบ
ขนส่งมวลชน เชื่อมต่อระบบการชาระเงินของตนกับระบบตั๋วร่วม

ประเด็น

อื่น ๆ
•

การเข้าถึงข้อมูลการเดินทางเป็นประโยชน์ตอ่ ภาครัฐในการวิเคราะห์การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน

•

การนาข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โดยภาครัฐ
ควรดาเนินการโดยไม่มก
ี ารระบุตัวบุคคล

•

ระบบการขนส่งมวลชนทางน้ามีขอ้ จากัดในการใช้ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากพื้นที่หลังท่าเทียบเรือบางแห่งไม่สามารถพัฒนาเป็นระบบปิด

•

ผู้ประกอบการระบบจัดการการชาระเงิน ที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank)
มีความสามารถในการแข่งขันต่ากว่าธนาคาร

ผลกำรสำรวจ
พฤติกรรมกำรเดินทำง
โดยระบบขนส่งสำธำรณะ

ผลกำรสำรวจ
พฤติกรรมกำรเดินทำง
โดยระบบขนส่งสำธำรณะ
(ต่อ)

ผลกำรสำรวจ
พฤติกรรมกำรเดินทำง
โดยระบบขนส่งสำธำรณะ
(ต่อ)

ข้อมูลกำรเดินทำง
โดยรถไฟฟ้ำ

ข้อมูลกำรเดินทำง
โดยรถไฟฟ้ำชำนเมือง

ข้อมูลกำรเดินทำง
โดยเรือโดยสำร

CCH Database

ข้อมูลกำรเดินทำง
โดยรถโดยสำรประจำทำง

ระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร

ข้อมูลและระบบฐานข้อมูล PMS

- Average Trip Length
- Average Fare

ส่วนที่พัฒนาเพิ่มเติมในการศึกษานี้
ที่มา: ที่ปรึกษา

กำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงสำหรับระบบตั๋วร่วม
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรและกำกับดูแลระบบตั๋วร่วม
ประเทศ

Common Ticket

ผู้ลงทุน

ผู้ดำเนินกำร

ผู้บำรุงรักษำ

Clearing House

ผู้ออกนโยบำย

ผู้กำกับดูแล

เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง
แห่งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

Octopus Card

Octopus Cards
Limited

Octopus Cards
Limited

Octopus Cards
Limited

Octopus Cards
Limited

Octopus Holdings
Limited

Hong Kong Monetary
Authority (HKMA)

สำธำรณรัฐสิงคโปร์

EZ-Link Card

Ministry of Finance
(MOF ) (ผ่าน LTA)

Transit Link Pte Ltd.

MSI และ PTOs

Transit Link Pte Ltd.

Monetary Authority
of Singapore (MAS)

Public Transport
Council (PTC)

SUICA Card PASMO
Card

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

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

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

IC-Card Data Clearing
Center

JR East/
Tokyo Metro

Ministry of Transport
and Financial
Services Authority

Easy Card

Taipei City
Government

Easy Card
Corporation

Easy Card
Corporation

Hyweb (TSCC)

Taipei City
Government

Taipei City
Government

สำธำรณรัฐเกำหลี

T-money Card

Seoul Metropolitan
Government

T-Money

T-Money

KSCC

Seoul Metropolitan
Government

Seoul Metropolitan
Government

สหพันธรัฐมำเลเซีย

Touch’n GO

TERAS

TNGSB

TNGSB

RTGS

TNGSB

TNGSB

สหรำชอำณำจักร

Oyster Card

Greater London
Authority /
Mayor of London
(ผ่าน TfL)

TfL & TransSys
(Cubic & EDS)

TransSys
(Cubic & EDS)

Transport for London
(TfL)

Mayor of London

Transport for London
(TfL)

เครือรัฐออสเตรเลีย

SmartRider Card

Rapid KL

Transperth

Transperth

Transperth

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

Public Transport
Authority
Ministry of Transport,
China Transport
Telecommunication
and Information
Center

Public Transport
Authority
Ministry of Transport,
China Transport
Telecommunication
and Information
Center

ญี่ปุ่น

สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

Yikatong Card

ที่มา: รวบรวมจาก โครงการดาเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ,สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,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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ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ Fare Policy ในประเทศที่ประสบควำมสำเร็จ
เมือง
(ประเทศ)
สาธารณรัฐสิงคโปร์

โครงสร้ำงค่ำโดยสำรตำมระยะทำง/ตำมโซน
บัตรโดยสำรเที่ยวเดียว
บัตรโดยสำรแบบชำระเงิน
(Single Journey)
ล่วงหน้ำ (Pass)

อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง
โดยลดอัตราส่วนเพิ่มเมื่อเดิน
ทางไกลขึ้น

อัตราค่าโดยสารแบบอัตราเดียว
สาหรับบัตรโดยสารรายเดือน ที่
เดินทางภายในโซนเดียวกัน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อัตราค่าโดยสารระบบราง คิดตาม บัตรโดยสารแบบ Pass มีหลาย
แห่งสาธารณรัฐ
ระยะทาง ในขณะที่อัตราค่าโดยสาร ประเภท ขึ้นกับพื้นที่และรูปแบบการ
ประชาชนจีน
รถโดยสารประจาทาง จะแตกต่างกัน เดินทาง
ไป ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละ
ราย
กรุงลอนดอน
อัตราค่าโดยสารระบบรางคิดตาม • บัตรโดยสารรายวัน รายสัปดาห์
(สหราชอาณาจักร)
โซน ในขณะที่ อัตราค่าโดยสารรถ
รายเดือน และรายปีแบบโซน โดย
โดยสารประจาทางเป็นแบบอัตรา
อัตราค่าโดยสารคงที่
เดียวตลอดเส้นทาง
• บัตรโดยสารรายวัน มีการกาหนด
อัตราค่าโดยสารสูงสุด โดยไม่
จากัดจานวนเที่ยว
• บัตรโดยสารรายสัปดาห์ มีการ
กาหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุด
โดยไม่จากัดจานวนเที่ยว (เฉพาะ
รถโดยสารประจาทางและรถราง)
กรุงโซล
อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง บัตรโดยสารสาหรับ 30 วัน หรือ
(สาธารณรัฐเกาหลี)
โดยคิดค่าโดยสาร 1,250 วอน
60 เที่ยว (ไม่สามารถใช้กับรถ
สาหรับ 10 กิโลเมตรแรก หลังจาก โดยสารประจาทาง)
นั้น คิดค่าโดยสาร 100 วอน
สาหรับทุกๆ 5 กิโลเมตร (สูงสุด 50
กิโลเมตร) และ 100 วอน สาหรับ
ทุกๆ 8 กิโลเมตรถัดไป

ประเภทบริกำร

ควำมแตกต่ำง ขึ้นอยู่กับ
สื่อกลำงในกำรชำระ
ช่วงเวลำของวัน
ค่ำโดยสำร

ค่าโดยสารร่วมระหว่าง - บัตรโดยสารสาหรับ
รูปแบบการเดินทางทุก นอกช่วงเวลาเร่งด่วน
รูปแบบ
- บัตรโดยสารสาหรับ
การเดินทางช่วงเช้า
โดยไม่ต้องเสียค่า
โดยสาร
การบูรณาการ
โครงสร้างค่าโดยสาร
ระหว่างรูปแบบการ
เดินทางต่างๆ มีน้อย
มาก
ค่าโดยสารระบบราง
และรถโดยสารประจา
ทางไม่มีการบูรณาการ

ไม่มี

ค่าโดยสารร่วม
ระหว่างรถโดยสาร
ประจาทาง และรถไฟ

ค่าโดยสารคิดตาม
ช่วงเวลาของวัน
(มีส่วนลดค่าโดยสาร
สาหรับผู้เดินทางช่วง
เช้า)

สิทธิลดหย่อน
ค่ำโดยสำร

- บัตรสมาร์ทการ์ด
- บัตร EMV Contactless
- Mobile Phone with
Apple Pay,Fitbit Pay,
Garmin Pay, Google
Pay,Samsung Pay,
Singtel Dash
บัตรสมาร์ทการ์ดที่มีระบบ
e-wallet เป็นที่ยอมรับใน
ฮ่องกง

ได้รับสิทธิลดหย่อน
ค่าโดยสารจากรัฐบาล
กลาง

- บัตรโดยสารชาระเงิน
ล่วงหน้า (Prepayment Card) และ
- บัตรโดยสารชาระเงิน
ย้อนหลัง (Deferred
Payment Card)
ประเภท Contactless
(เช่น บัตรเครดิต)

ได้รับสิทธิลดหย่อน
ค่าโดยสารสาหรับ
เยาวชน เด็ก ผู้สูงอายุ
และผู้เดินทางเป็นกลุ่ม

รัฐบาลกลางให้
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
แก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นเงิน
จานวน 600 เหรียญ
ฮ่องกง
ค่าโดยสารในช่วงเวลา - บัตรสมาร์ทการ์ด Oyster ได้รับสิทธิลดหย่อน
เร่งด่วนจะสูงกว่าใน - บัตรธนาคารประเภท
ค่าโดยสารต่างๆ เช่น
ช่วงเวลาอื่น
Contactless หรือ
เดินทางฟรีสาหรับผู้
สมาร์ทโฟน
เดินทางที่มีอายุต่ากว่า 16
ปี หรือมีอายุสูงกว่า 60 ปี
และผู้โดยสารเฉพาะกลุ่ม
ตามที่กาหนด

ที่มา: ปรับปรุงจาก Transit Fare Policy, An International Best Practices Review for Metro Vancouver, Peter Lipscombe, School of Community and Regional Planning, University of British Columbia, Canada, 2016 (พ.ศ. 2559)
และการสัมภาษณ์เชิงลึก
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Switching

องค์กรกำกับ
ดูแลระบบ
ตั๋วร่วม

....
Operator 1

Operator 2

Operator ...

Clearing House
Operator N

ร้ำนค้ำ

ระบบขนส่ง

การขยายขอบเขตของระบบตัว๋ ร่วมในอนาคต
ใช้ตั๋วร่วมกับระบบขนส่งมวลชน

ใช้ตั๋วร่วมกับการอุปโภค/บริโภค
ผู้ใช้บริกำร

ที่มา: ที่ปรึกษา

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ผู้ประกอบกำร ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ใช้บริกำรในระบบตั๋วร่วม
14

ต้นทุนค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน (Cost Driver Range)
Cost Driver

Description

Unit

Closed-loop1

Open-loop2

ต้นทุนการประมวลผลข้อมูล
(Transaction Costs)

Cost to process prepaid card
transactions

% of Transaction Value

0% - 1.5%

0.5% - 3%

ต้นทุนการออกบัตร
(Card Issuance Costs)

Cost to produce and distribute
cards to customers

Flat Fare per Transaction

$2 - $6

$4 - $10

ต้นทุนการเติมเงิน
(Retail Reload Costs)

Cost for prepaid reloads

% of Reload Value +
Flat Fee per Reload

0.5% - 5% and
$0.1 - $2

0.5% - 5% and
$0.5 - $5

หมายเหตุ : 1 Closed-loop cards หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ได้กับผู้รบั เงินรายเดียวที่ระบุในบัตร ใช้เฉพาะระบบขนส่งเท่านั้น
2 Open-loop cards หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้กับผู้รบ
ั เงินหลายราย มีระบบรักษาความปลอดภัยมากกว่าบัตรปกติ เช่น บัตรเครดิต เป็นต้น
ที่มา: (i) Contactless Prepaid and Bankcards in Transit Fare Collection Systems, Department of Civil and Environmental Engineering and
the Engineering Systems Division, MIT., 2010 (พ.ศ.2553).
(ii) In-depth Interviews
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ตัวอย่ำงกำรคิดค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินของระบบตั๋วร่วมในต่ำงประเทศ
ระบบ

บริกำร

Oyster Card

London Underground Network,
London Bus, Several Boats, Tram,
Light Rail Service and National Rail
OCTOPUS Card Bus, Tram, Ferries, Taxis, Railways,
Parking
T-Money

Bus, Rail, Ferry, Taxi

EZ-Link

Heavy Rail, Light Rail, Bus, Taxi,
Electronic Road Pricing (ERP),
Parking, Car Sharing

จำนวนผู้ใช้
(ล้ำนใบ)
86

เริ่มใช้งำน
(พ.ศ.)
2546

ABT Online
เมือง/ประเทศ
Account (ล้ำน)
6
London,
UK

จำนวนรำยกำร
ต่อวัน (ล้ำน)
2.23

Transaction
Fee (%)
1

36

2540

7
(Octopus App)

Hong Kong,
China

1

97

2547

40
(EZ-Link
Cards)

2545
(EZ-Link)
2562
(SimplyGo)

11.4
(T-Money Pay)
10
(EZ-Link card)
350K - ABT
(SimplyGo via
Bank cards)

Seoul,
South Korea
Singapore

15
(Transit and
Non-transit)
50
5
(EZ-Link card)
490K - ABT
(SimplyGo via
Bank cards)

1

1

ที่มา: (i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

In-depth Interview
Integrated urban e-ticketing for public transport and touristic sites, Science and Technology Options Assessment, 2014
https://www.hktmerchantservices.com/en/rate
https://www.octopus.com.hk
https://www.statista.com/statistics/810853/oyster-card-monthly-number-uk-united-kingdom/
https://www.oyster-rail.org.uk/about-oyster/
https://www.octopus.com.hk/en/business/index.html , https://www.octopus.com.hk/en/document/company_profile.pdf
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-49282429#:~:text=The%20transport%20body%20has%20six%20million%20online%20Oyster%20account%20holders.,
http://content.tfl.gov.uk/daily-breakdown-of-oyster-card-usage-data.pdf
(ix) https://eng.tmoney.co.kr/en/aeb/global/oNm/oNmSelKor.dev , https://eng.tmoney.co.kr/aeb/common/common/frontFileDownload.dev?fileNm=Tmoney_2019.pdf
(x) https://www.ezlink.com.sg/index.php,AIS Educator Journal - Volume 14(2019), page 6 - EZ-Link data, ABT data - Internal information
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รำยได้ของผู้ประกอบกำร
b
a

ระยะเวลำหลังจำกเริ่มใช้งำนระบบตั๋วร่วม

O&M Cost ของผู้ประกอบกำร
e
d

ระยะเวลำหลังจำกเริ่มใช้งำนระบบตั๋วร่วม

รำยได้ของผู้ประกอบกำร กรณีประยุกต์ใช้ค่ำโดยสำรร่วม (b)

ต้นทุนของผู้ประกอบกำร กรณีประยุกต์ใช้ค่ำโดยสำรร่วม (e)

รำยได้ของผู้ประกอบกำร กรณีประยุกต์ไม่ใช้ค่ำโดยสำรร่วม (a)

ต้นทุนของผู้ประกอบกำร กรณีประยุกต์ไม่ใช้ค่ำโดยสำรร่วม (d)

ผลกระทบต่อรำยได้ของผู้ประกอบกำร n (In) = (an - bn) + (en - dn) + Transaction Fee (cn)

***ภำครัฐจำเป็นต้องชดเชยแก่ผู้ประกอบกำร เมื่อ In มีค่ำเป็น บวก***
ที่มา: ที่ปรึกษา

ผลกระทบด้ำนกำรเงินกับผู้ประกอบกำรระบบรถไฟฟ้ำ
17

Equity – Clarity – Sustainability – Adequacy - Accountability
แหล่งเงินทุน
วัตถุประสงค์กำรใช้
เงินกองทุน

กองทุนเพื่อชดเชย
รำยได้
ค่ำโดยสำรร่วม

ชดเชย / ช่วยเหลือผู้ประกอบกำร

กำรบริหำรจัดกำร
เงินกองทุน
ที่มา: ที่ปรึกษา

แนวทำงในกำรชดเชยรำยได้ค่ำโดยสำรร่วม
18

กำรกำกับดูแลอัตรำค่ำโดยสำรของกำรเดินทำงรูปแบบต่ำง ๆ
ประเภทกิจกำร

หน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนค่ำโดยสำร

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

กิจการรถไฟระหว่างเมือง
(SRT, EHSR)

คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย มีอานาจในการตั้งอัตรา •
มาตรฐานและกาหนดค่าภาระการใช้รถไฟ
•
***เมื่อ พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฯ มีผลบังคับใช้แล้ว
การกากับ ดูแลด้านค่ าโดยสารจะอยู่ภ ายใต้อานาจของ •
กรมการขนส่งทางรางแทน

พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....

กิจการรถไฟในเขตเมือง
(BEM, SRT, SRTET, BTS, KT)

•

คณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(กากับ BEM)
• คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (กากับ SRT,
SRTET)
• กรุงเทพมหานคร (กากับ BTS / KT)
***เมื่อ พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฯ มีผลบังคับใช้แล้ว
การกากับดูแลด้านค่าโดยสารจะอยู่ภายใต้อานาจของ
กรมการขนส่งทางรางแทน

•

•

พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
ร่าง พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....

กิจการรถโดยสาร
(ขสมก., รถร่วม)

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

•

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

กิจการเรือโดยสาร

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจาทาง ที่
กรมเจ้าท่าแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

•

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการพิจารณา และ
การออกใบอนุญาตให้เรือกลเรือ เดินประจาทาง พ.ศ. 2533

ที่มา: ที่ปรึกษา

•
•

•
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กำรทบทวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรตั๋วร่วม
กฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรชำระเงิน
1. กำรกำกับดูแลระบบกำรชำระเงินภำยใต้กำรกำกับ
ประกาศกระทรวงการคลัง กาหนดประเภทการประกอบธุรกิจให้บริการระบบการชาระเงินไว้ 3 ประเภทหลัก
• การให้บริการระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ (Inter-institution Fund Transfer System)
• การให้บริการระบบเครือข่ายบัตร (Payment Card Network)
• การให้บริการระบบการชาระดุล (Settlement System)
2. กำรกำกับดูแลบริกำรกำรชำระเงินภำยใต้กำรกำกับ
ประกาศกระทรวงการคลัง กาหนดให้บริการการชาระเงินที่ระบุไว้เป็นบริการการชาระเงินภายใต้การกากับที่ต้องขออนุญาต ได้แก่
•
•
•
•
•

การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้
การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการการชาระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน หรือประโยชน์สาธารณะ
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กำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย
• ดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๒
กำรตรวจสอบ
ควำมจำเป็น
ของกฎหมำย

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง

กำรวิเครำะห์
ผลกระทบ
ของกฎหมำย
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กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่ม
ภาครัฐ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
การบังคับใช้กฎหมายโดยตรง

รำยชื่อ/หน่วยงำน

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ที่
ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ

หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
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กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้อง
ภาคเอกชน

กลุ่ม
ผู้มีหน้าที่หรืออยู่ภายใต้บังคับของ
ร่างกฎหมายหรือหลักการของ
ร่างกฎหมายนั้น

รำยชื่อ/หน่วยงำน

ผู้ซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
จากร่างกฎหมายหรือหลักการของ
ร่างกฎหมายในทุกด้าน

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
หรือผู้ที่สนใจ

รายชื่ออยู่ระหว่างการพิจารณา
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กำรศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล
กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกำศ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ผลกำรศึกษำโครงกำร

กำรจัด ทำร่ำงพระรำชบัญญัต ิกำรบริหำรจัด กำรระบบตั๋วร่วม พ ศ
• การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
• การจัดหาเงินทุนในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม
• การจัดหาข้อมูลการเดินทาง

การวิเคราะห์ความจาเป็น
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย

ร่ำง พ ร บ ฯ

การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
กฎหมายในการกากับการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม
ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

การรับฟงความคิดเห็น
ผ่านระบบกลาง

ขั้นตอนกำรจัดทำและกำรเสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำร
จัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

กำรทบทวนร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
กำรบริหำรจัด กำรระบบตั๋วร่วม
พศ

กำรปรับปรุงร่ำง พ ร บ ฯ และจัด เตรียมเอกสำรร่ำง พ ร บ ฯ
(i) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ ศ
(ii) รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
(iii) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

การเผยแพร่และการรับฟง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ Website)
ประชาสัมพันธ์โครงการ

การเผยแพร่ในระบบกลาง

ขอบเขตงำนตำม ToR
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หมายเหตุ: 1 http://www.otp.go.th/index.php/post/view?id=2915
2 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึน
้ จากกฎหมาย
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
3 มาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
4 มาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัตห
ิ ลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
5 ในกรณีที่มีการร้องขอจาก สนข.
ที่มา: ปรับปรุงจากขั้นตอนการจัดทาร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตราขึ้นเพื่อรองรับหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘
ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย), กองพัฒนากฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงคมนำคม
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่ค รบถ้วน หรือเห็นสมควรให้ร ับฟงความคิดเห็น
หรือวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเติม

ครบถ้วนและเห็นสมควรนาเสนอ
กรณีที่มีการแก้ไข

กรณีที่ไม่มีการแก้ไข

สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

คณะรัฐมนตรี

กำรให้คำแนะนำทำงวิชำกำร

เห็นสมควรส่งตรวจพิจารณา
เห็นสมควรนาเสนอ

รัฐสภา
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กระทรวงคมนำคม

คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม

แผนกำรติดตำม
และประเมินผลระยะยำว

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบภำรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้ประเมิน
กลุ่มผู้ให้คำปรึกษำ

กำรประเมินผล
ตำมรอบระยะเวลำ
ที่มา: ที่ปรึกษา

แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลของคณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม
25

กำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร

บอร์ดประชำสัมพันธ์โครงกำร (Backdrop) จำนวน 1 ป้ำย

กำรจัดแสดงในกำรสัมมนำ ครั้งที่ 1

ป้ำย (Rollup) ขนำดเล็ก จำนวน 6 ป้ำย

กำรจัดแสดงในกำรสัมมนำ ครั้งที่ 1

แผ่นพับ (Pamphlet)

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

เอกสำรประชำสัมพันธ์โครงกำร (เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ)

กำรแจกสื่อประชำสัมพันธ์ในกำรสัมมนำ ครั้งที่ 1
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กำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร

สื่อวีดิทัศน์ที่แสดงแนวคิดและผลกำรศึกษำ สำหรับประกอบกำรสัมมนำ
โครงกำรศึกษำจัดทำแผนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ (website) ประชำสัมพันธ์โครงกำร

สื่อวีดิทัศน์ที่แสดงแนวคิดและผลกำรศึกษำ สำหรับประกอบกำรสัมมนำ
โครงกำรศึกษำจัดทำแผนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
ที่นำเสนอเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
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การสัมมนา โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

กล่าวเปิดสัมมนา นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอานวยการ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กล่าวรายงาน นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์
รองผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ดร.สมพงษ์ ปกษาสวรรค์ (ผู้จัดการโครงการ)

ประมวลภำพกำรสัมมนำ
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