สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
กระทรวงคมนำคม
โครงกำรศึกษำจัดทำแผนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำฉบับที่ 3
(Progress Report No.3)

NFC

1

งำนส่วนที่ 8 :
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม และกาหนดอัตราค่าโดยสาร

แผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร

งำนส่วนที่ 9 :
งานศึกษาวิเคราะห์จัดทาแผนการกากับ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

งำนส่วนที่ 1 :
งานศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
และรวบรวม ข้อมูล ข้อกฎหมาย
รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบตั๋วร่วม

ผลลัพธ์ของงำน

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

แผนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
แผนและแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล

งำนส่วนที่ 7 :
งานจัดทามาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน

แผนกำรลงทุนและกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม
(กำรจัดหำรูปแบบเงินทุนเพื่อนำมำใช้ในกำรชดเชย
รำยได้จำกค่ำโดยสำรร่วมและสนับสนุนกำรดำเนินกำร
พัฒนำระบบตั๋วร่วม)

งำนส่วนที่ 3 :
งานวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว
งำนส่วนที่ 4 :
งานวิเคราะห์ข้อตกลงทางธุรกิจและอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม

โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม/อัตรำค่ำโดยสำรเดียว
และอัตรำค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินในระบบตั๋วร่วม

งำนส่วนที่ 5 :
งานวิเคราะห์จัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนาไปใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม
และสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม

งำนส่วนที่ 2 :
งานศึกษาวิเคราะห์จัดทาและกาหนดกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

ร่ำงกฎหมำยในกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
(ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
พ.ศ. ....)

งำนส่วนที่ 6 :
งานจัดทาร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

รำยงำนสรุปสำหรับผู้บริหำร
(Executive Summary Report)

งำนส่วนที่ 11 : งานจัดทาการประชาสัมพันธ์
รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 1

งำนส่วนที่ 10 : งานสนับสนุนทางวิชาการ/ถ่ายทอดองค์ความรู้
เดือน
ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 3

รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 2

9

10

11

12

13

14

15

16

Focus Group 1
Focus Group 2
Focus Group 3

สัมมนำ 1

กำรรับฟังควำมคิดเห็น
แนวทำงกำรจัดทำร่ำง พ.ร.บ.ฯ

18

19

20

ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นร่ำง พ.ร.บ.ฯ
สัมมนำ 3
สัมมนำ 2
วีดิทัศน์ 4
กำรรับฟังควำมคิดเห็น
ร่ำง พ.ร.บ.ฯ ผ่ำนระบบกลำง**

วีดิทัศน์ 2

วีดิทัศน์ 1

กิจกรรม

17

วีดิทัศน์ 3
กำรฝึกอบรม 1
กำรฝึกอบรม 2

กำรประชุมหรือสัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชำญ ของหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
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

ภำพรวมกิจกรรมและผลลัพธ์ของงำนของโครงกำรศึกษำจัดทำแผนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม 2

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำฉบับที่ 3 (Progress Report No.3)
บทที่
1)
2)
3)
4)
5)

บทนา
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม
แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
ร่ า งกฎหมายการบริ ห ารจั ด การระบบตั๋ ว ร่ ว ม จั ด หาเงิ น ทุ น ที่ จ ะน ามาใช้ ใ นการชดเชยรายได้
จากค่าโดยสารร่วม และการจัดหาข้อมูลการเดินทาง

6) แผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
7) งานสนับสนุนทางวิชาการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้
8) การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

3

บทที่ 2 : แผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร

4

ABT Ticket Media

บัตรโดยสำรปัจจุบัน
บัตรแบบ Card-Centric 1

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software สาหรับ Interoperable Ticketing System

ผู้ประกอบกำร
ระบบขนส่งมวลชน

ระบบหัวอ่านปัจจุบัน

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software สาหรับบัตร Tokenisation

ข้อมูล O-D และค่าโดยสาร

ข้อมูล O-D

ข้อมูล Transaction

ข้อมูล Transaction มาตรฐาน
ข้อมูลบัตร

บัตรแบบ ABT
(ใหม่)

บัตรแบบ ABT

O-D

Central Clearing House
(CCH)

ปรับปรุง /เพิ่ม ระบบหัวอ่าน
และ Software สาหรับ บัตรแบบ ABT (ใหม่)

รับและตรวจสอบข้อมูล
ตามมาตรฐานกลาง

ข้อมูล O-D และค่าโดยสาร
ข้อมูล O-D และค่าโดยสาร

Financial Central Clearing House
(FCCH)

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
(Fare and Rebates System

ข้อมูลบัตรโดยสารปัจจุบัน

ข้อมูลบัตร cEMV
ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

ข้อมูล ABT Ticket Media

ระบบการเงิน
(Financial System)
ระบบการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลการชาระดุล

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

รายงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)

หน่วยงานกากับดูแล
(Provisional Organisation)

ผู้ออกบัตร
(Issuer)

ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Management System)

ระบบจัดการข้อมูล
บัตรโดยสารปัจจุบัน

ปรับปรุง /เพิ่ม ระบบหัวอ่าน
และ Software สาหรับ บัตร cEMV
Tokenisation 3

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร
(Purse Management System)

บัตร cEMV

Tokenisation 2
ปรับปรุง Station Computer/
Central Computer Software

ข้อมูลการเงิน

อื่นๆ

ระบบจัดการข้อมูล ABT
Ticket Media

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบจัดการข้อมูล
บัตร cEMV

ระบบการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลการชาระดุล

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)

หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อดาเนินการระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วมเสร็จสมบูรณ์
2 Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ ABT
3 Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ EMV
Functional Requirement ระบบฐำนข้อมูลกลำง
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม,
ของศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำง (CCH) และ ศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำงด้ำนกำรเงิน
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

(FCCH) 5

Gate
(ตารางข้อมูลประตู)

Card
(ตารางข้อมูลบัตรโดยสาร)

Station
(ตารางข้อมูลสถานี)

Issuer
(ตารางข้อมูลผู้ออกบัตร)

O-D Transaction
(ตารางข้อมูลการเดินทาง)

Operator
(ตารางข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง)

Passenger
(ตารางข้อมูลผู้เดินทาง)
Fare Rebate
(ตารางข้อมูลค่าโดยสารและส่วนลด)
Financial
(ตารางข้อมูลการเงิน)

Acquirer
(ตารางข้อมูลผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร)

ระบบฐำนข้อมูลกลำง
(Central Database)

Setting
(ตารางข้อมูล Setting)

Log
(ตารางข้อมูล Log)

Infrastructure
(ตารางข้อมูลจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)

User
(ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน)

ABT Account
(ตารางข้อมูล ABT Account)
E Money
(ตารางข้อมูลผู้ให้บริการ e-Money)

Register
(ตารางข้อมูลผู้ลงทะเบียน)

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

Entity Relationship (โดยย่อ) ของระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร
6

บทที่ 3 : โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม/อัตรำค่ำโดยสำรเดียว
และอัตรำค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินในระบบตั๋วร่วม

7

โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำร (เบื้องต้น) และกำรปรับอัตรำค่ำโดยสำร
ปัจจุบันรถไฟฟ้าที่ดาเนินการอยู่ภายใต้ รฟม. ใช้การปรับอัตราค่าโดยสารแบบ CPI NFB ทั้งหมด
150
138

140
130

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI)

119

120

118

110

100

100
90

ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมอาหารและ
เครื่องดื่ม (CPI Non Food and
Beverages)
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI)

80
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจากกระทรวงพาณิชย์ (2562) คานวณโดยใช้ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีฐาน

โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
ค่าแรกเข้า1
อัตราค่าโดยสาร/กิโลเมตร2
หมายเหตุ:

พ.ศ. 2565
14.00
2.15

พ.ศ. 2570
14.73
2.26

พ.ศ. 2575
15.50
2.37

หน่วย: บาท

พ.ศ. 2580
16.30
2.50

1

กาหนดค่าแรกเข้า 14 บาท (เท่ากับค่าแรกเข้าสายสีม่วง สายสีเหลือง และสายสีชมพู) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่าที่สุด
คานวณตามดัชนีราคาผู้บริโภค (แบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB)) โดยกาหนดสมมติฐานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค
(แบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB)) ประมาณร้อยละ 1.02 ต่อปี
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
2

8

ข้อเสนอโครงสร้ำงค่ำโดยสำรร่วม แบบมีเพดำนสูงสุด 2 ขั้น
•

เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าโดยสารปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้า จึงกาหนดให้ค่าโดยสาร 14-25 กม.
แรก มีเพดานสูงสุด 42 บาท
ความยินดีจ่ายค่าโดยสารเฉลี่ย 65 บาท/เที่ยว จึงกาหนดเป็นเพดานค่าโดยสารครั้งที่ 2 สาหรับ
ผู้โดยสารที่เดินทางระยะไกล
ข้อเสนออัตราค่าโดยสารแบบมีเพดานสูงสุด 2 ขั้น

มำกกว่ำ 25 กม. เพดำนสูงสุด 65 บำท
25 กม. แรก เพดำนสูงสุด 42 บำท

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

65

อัตรำค่ำโดยสำร (บำท)

•

42

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Adjusted Fare

ระยะทำง (กิโลเมตร)
MRT Assessment Standardisation

ที่มา: ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และวิเคราะห์โดยโครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

9

แนวทำงกำรจัดสรรรำยได้ค่ำโดยสำรของระบบรถไฟฟ้ำ
โครงสร้ำงค่ำโดยสำร
ค่ำแรกเข้ำ + ค่ำโดยสำรตำมระยะทำง

1
• ระบบที่รับเข้าได้รับ
ค่าโดยสารส่วนค่าแรกเข้า
• ค่าโดยสารตามระยะทางจัดสรร
รายได้ตามจานวนสถานี

2
• รวมค่าโดยสารส่วนค่าแรกเข้าและ
ค่าโดยสารตามระยะทาง จากนั้น
จัดสรรรายได้ตามจานวนสถานี

• แบ่งค่าแรกเข้าแต่ละระบบเท่าๆ กัน
• ค่าโดยสารตามระยะทางจัดสรรรายได้
ตามจานวนสถานี

10

กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรกำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม
สาหรับแนวทางการกาหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสามารถกาหนดได้เป็น 2 แบบ ได้แก่
• อัตราค่าโดยสารร่วมภายในระบบ
• อัตราค่าโดยสารข้ามระบบ

ระบบรถไฟฟ้ำ
ปรับรูปแบบสัญญาสัมปทาน
ให้รองรับค่าโดยสารร่วม

รถโดยสำรประจำทำง

เรือโดยสำร

มีโครงสร้างต้นทุนและค่าโดยสารที่แตกต่างกัน

แนวทำงกำรกำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วมแบบข้ำมระบบ
เช่น ระหว่ำงรถไฟฟ้ำกับรถโดยสำรประจำทำงหรือ เรือโดยสำร
ไม่สำมำรถใช้ Fare table เดียวกันได้ เนื่องจำกต้นทุนที่แตกต่ำงกัน
ดังนั้นกำรใช้วิธีกำรให้ส่วนลดข้ำมระบบ (Transfer charge) เหมำะสมมำกกว่ำ
11

แนวทำงกำรกำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม/อัตรำค่ำโดยสำรเดียว
Phase
I

II

ระบบขนส่ง
สำธำรณะ
ตั๋วร่วม (บัตร)
ค่ำโดยสำรร่วม
(ระบบเดียวกัน)
ค่ำโดยสำรร่วม
(ข้ำมระบบ)

รถไฟฟ้ำ

รถไฟชำนเมือง
(สำยสีแดง)

รถโดยสำรประจำทำง

เรือโดยสำร

เรือยนต์ข้ำมฟำก

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

x

x

x

x

*

*

*

x

หมายเหตุ * ในลักษณะการให้ส่วนลดเมื่อเชื่อมต่อข้ามระบบ
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

ข้อเสนออัตรำค่ำโดยสำรร่วมเชื่อมต่อข้ำมระบบ
1 การเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจาทาง
• รถโดยสารประจาทางไม่ปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสาร 5 บาท
• รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสาร 10 บาท
2 การเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้าและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 10 บาท
ขึ้นอยู่กับอัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารแต่ละเส้นทาง
3

การเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสารประจาทางและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาท
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กำรประมำณกำร Transaction Cost
รำยกำร

ระยะแรก
พ.ศ.
2567
28.79

Average Fare1 (บาทต่อคน-เที่ยว)
จานวน Transaction จากการใช้ตั๋วร่วม
•
รถไฟฟ้า (ล้านคน-เที่ยวต่อปี)
1,007
•
รถโดยสารประจาทาง (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 2
70
•
เรือโดยสารประจาทาง (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 3
5.9
Total Operation and Maintenance Cost
228
(ล้านบาทต่อปี) 4
Transaction Cost (บาทต่อTransaction)
0.21
Transaction Cost (ร้อยละของอัตราค่าโดยสาร) 5 0.73
หมายเหตุ:

1 ราคาปี

พ.ศ.
2570
29.69

ระยะที่ 2
พ.ศ.
พ.ศ.
2575
2580
31.19
32.85

พ.ศ.
2594
37.86

1,300
91
7.0
235

1,550
108
7.4
337

1590
111
7.5
355

1,946
136
8.7
398

0.17
0.57

0.20
0.65

0.21
0.63

0.20
0.52

พ.ศ. 2564

2 รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ
3 เรือโดยสารแม่น้าเจ้าพระยา เรือโดยสารในคลองแสนแสบ และ

เรือโดยสารในคลองภาษีเจริญ

4

-ไม่รวมเงินลงทุนส่วนของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
-ปี 2575 มีการ upgrade ระบบให้รองรับ Transaction ที่สูงขึ้น
5 เทียบกับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า
ที่มา: จากการสารวจและวิเคราะห์โดยโครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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อัตรำค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน (Transaction Fee)
ของกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
ประเภทบัตร
บัตรโดยสาร ABT Card-Centric ในระบบขนส่ง
บัตรเดบิตในประเทศ (บัตร cEMV)
บัตรเครดิตในประเทศ (บัตร cEMV)
ที่มา:

1
2

ค่ำธรรมเนียม
ไม่ควรเกินร้อยละ 1.0 1
ไม่ควรเกินร้อยละ 0.55 2
ไม่ควรเกินร้อยละ 0.8 1

ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และวิเคราะห์โดยโครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
ธนาคารแห่งประเทศไทย

14

บทที่ 4 : แผนกำรลงทุนและกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม

15

แผนกำรลงทุนพัฒนำระบบตั๋วร่วม
Initial Investment
ช่วงพัฒนำระบบตั๋วร่วม

ลำดับ

Operation & Maintenance
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

รำยละเอียด

Initial Investment
การลงทุน CCH
1
- Hardware / Software for CCH, DR Site
- Certified PCI DSS /EMV
การลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบ AFC
2
- Front-end
- Back-end
- Certified EMV ,PCI DSS
Operation & Maintenance
3
การดาเนินการและบารุงรักษา CCH
4
การบริหารจัดการ CCH
5
EMV Audit ระบบ AFC ของ CCH
6
การดาเนินการและบารุงรักษาระบบ AFC
EMV Audit ระบบ AFC ของ Operator
7

ปีที่ 6

ปีที่ 7

ปีที่ 8

ปีที่ 9 ปีที่ 10 ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14

ผู้ดำเนินกำร
ผู้ประกอบกำร
บริษัทบริหำรจัดกำร
ระบบขนส่งมวลชน
ระบบตั๋วร่วม

✓
✓

…

…

ปีที่ 28

ที่มำของเงินลงทุน

ภาครัฐ
ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง
ของภาครัฐกับผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชนแต่ละ
ระบบ

✓
✓
✓
✓
✓

ที่มา :โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

บริษัทบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม
ผู้ประกอบการระบบขนส่ง
มวลชน
16

กลไกกำรส่งเสริมระบบรถไฟฟ้ำของกองทุน เมื่อมีกำรใช้ค่ำโดยสำรร่วม
รำยได้ของ
ผู้ประกอบกำร

แบ่งสนับสนุนเข้ำกองทุน

รำยได้ส่วนเพิ่มจำก
Induced Demand

กองทุนช่วยสนับสนุน
รำยได้ส่วนเพิ่มจำก
Induced Demand

รำยได้จำกโครงสร้ำง
ค่ำโดยสำรร่วม
ของผู้ประกอบกำร

กรณีที่ 1

ก่อนใช้ค่ำโดยสำรร่วม

กรณีที่ 2

หลังใช้ค่ำโดยสำรร่วม

ที่มา :โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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กำรประมำณกำรปริมำณผู้โดยสำรระบบรถไฟฟ้ำ
(หน่วย: คน-เที่ยว/วัน)

ปี พ.ศ.

2567

2570

2575

2580

2585

2590

2594

ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

72,600

83,900

86,900

88,700

94,200

99,900

104,700

ระบบรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน

582,700

768,900

792,800

807,900

837,000

867,100

892,000

ระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว

1,017,800

1,160,300

1,227,700

1,243,400

1,326,900

1,416,100

1,491,700

ระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง

78,800

149,500

290,600

306,200

332,200

360,300

384,500

ระบบรถไฟฟ้าสายสีส้ม

372,000

373,700

381,700

396,100

422,900

451,600

475,900

ระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

189,900

194,600

210,500

227,500

252,000

279,000

302,600

ระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพู

185,800

194,400

214,400

218,400

250,700

287,700

321,400

ระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง

216,600

321,300

340,200

347,600

379,100

413,400

443,100

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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N

โครงข่ำยระบบรถไฟฟ้ำ
และจุดเชื่อมต่อระบบ

สัญลักษณ์เฉพาะ
จุดเชื่อมต่อระบบ
Not to Scale

19

ประมำณกำรวงเงินที่จำเป็นของ
กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่ำโดยสำรร่วม (เบื้องต้น)
3000
2500
2000
1500
1000

500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ที่มา:โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
หมายเหตุ : 1. ไม่รวมเงินลงทุน CCH และระบบ AFC ของผู้ประกอบการ
2. ปีที่ 1 : พ.ศ.2567
ปีที่ 28 : พ.ศ.2594

20

กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่ำโดยสำรร่วม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
• สนับสนุนการดาเนินงานระบบขนส่งมวลชนของผู้ประกอบการ
เนื่องจากการนาค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้
• สนับสนุนเงินลงทุนจัดตั้งและปรับปรุง CCH ในส่วนของภาครัฐ
• สนับสนุนเงินลงทุนพัฒนาระบบ AFC ในส่วนของ
ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วม
(และค่าโดยสารร่วม)
• จัดสรรเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนเพื่อเสริมสภาพคล่อง
แก่ผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม)
• ชาระหนี้เงินกู้เพื่อการจัดตั้ง ปรับปรุงระบบตั๋วร่วม รวมถึงเงินกู้
เพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุน
• บริหารเงินคงเหลือในกองทุนเพื่อนาไปลงทุนให้เกิดดอกผลเพื่อ
การใช้จ่ายของกองทุน

แนวโน้มรำยรับของกองทุน
• เงินงบประมาณแผ่นดิน
• ผลประโยชน์ที่เอกชนจ่ายให้รัฐ ตามสัญญาร่วมลงทุนระบบ
รถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
• เงินจากการกู้ยืมผ่านตลาดการเงิน
• เงินจัดสรรจากภาษีเฉพาะ (Earmarked Tax)
• เงินส่วนแบ่งรายได้จาก Induced Demand ในระบบ

หลักกำรในกำรระดมทุนเข้ำกองทุน :
1) สร้างภาระด้านการเงินการคลังแก่ภาครัฐน้อยทีส่ ุด
2) สร้างสมดุลและสภาพคล่องแก่กองทุนฯ
3) มีความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเงินต่างๆ ที่มี ภายใต้กรอบกฎหมาย

ที่มา:โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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บทที่ 5 : ร่ำงกฎหมำยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
จัดหำเงินทุนที่จะนำมำใช้ในกำรชดเชยรำยได้จำก
ค่ำโดยสำรร่วม และกำรจัดหำข้อมูลกำรเดินทำง

22

22

กำรทบทวนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรกำกับดูแลระบบตั๋วร่วม
ในต่ำงประเทศ
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จุดมุ่งหมำยของกำรกำกับดูแลของรัฐเรื่องตั๋วร่วม

• ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนในการร่วมให้บริการ
ระบบตั๋วร่วมและการจัดเก็บค่าโดยสาร
• กาหนดขอบเขตความร่วมมือการให้บริการของระบบตั๋วร่วม
• การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
• กาหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
• จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม
และระบบขนส่งสาธารณะ

24

กำรทบทวนแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมในต่ำงประเทศ
รำยละเอียด

ชื่อบัตร

สิงคโปร์

เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง

เกำหลีใต้ (กรุงโซล)

EZ-Link

Nets Flashpay

Octopus

T-Money

บริษัทระบบ
ตั๋วร่วม
(CTC)

EZ-Link Pte. Ltd.

Network for
Electronic
Transfers
(Singapore)
Pte Ltd. (NETS)

Octopus Cards Ltd.

T-money Co., Ltd.
(เดิมคือ Korea Smart Card Co. Ltd.)

ประเภท CTC

รัฐวิสาหกิจ

บริษัทเอกชน

นิติบุคคลเฉพาะกิจ
Special Purpose Corporation (SPC)

นิติบุคคลเฉพาะกิจ
Special Purpose Corporation (SPC)

บริษัท
TransitLink Pte.
Clearing House Ltd.

TransitLink Pte.
Ltd.

Octopus Cards Ltd.

T-money Co., Ltd.

หน่วยงำน
Public Transport
ผู้มีอำนำจอนุญำต Council

Public Transport
Council

Hong Kong Monetary Authority
(HKMA)

Seoul Metropolitan Government

ทุนของบริษัทเอกชน

กิจการร่วมค้า
(PFI: Joint Ventures)

การลงทุนจากภาคเอกชน
(Private Capital)

NETS

Octopus Cards Ltd.

T-money Co., Ltd.

NETS

Major Transit operators in
Hong Kong

Seoul Metropolitan Government

บริษัทเอกชน
ขอใบอนุญาต
ประกอบการ

โครงการ PPP Project
(BOO Method)

โครงการ PPP Project

แหล่งเงินทุน

งบประมาณภาครัฐ

กำรดำเนินกิจกำร EZ-Link

ควำมเป็นเจ้ำของ

Land Transport
Authority LTA

โครงการของภาครัฐ
ประเภทโครงกำร ดาเนินการโดย
รัฐวิสาหกิจ
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ควำมเป็นมำของ
กำรจัดทำกฎหมำยว่ำด้วย
กำรบริหำรจัดกำรระบบ
ตั๋วร่วมในประเทศไทย

26

ควำมเป็นมำของกำรจัดทำกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
29 มีนำคม 2561

:

กระทรวงคมนำคม เสนอ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติ ไปยัง สำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
(สลค.) เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.)

13 กรกฎำคม 2561

:

รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์)
สั่งให้ คค. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติอีกครั้ง
(หนังสือ ที่ นร 0503/21211 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561)

21 มกรำคม 2562

:

ในการประชุมคณะกรรมการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 8) ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาความเห็นของหน่วยงานตามที่ สลค. แจ้งแล้ว
จึงเห็นสมควรให้ปรับร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตัว๋ ร่วม พ.ศ. ....
เป็นร่ำงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตัว๋ ร่วม พ.ศ. ....

15 เมษำยน 2563

:

ครม. เห็นชอบในหลักกำรระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
พ.ศ. 2563

26 พฤศจิกำยน 2563

:

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563
ได้รับกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
27

สำระสำคัญของร่ำง พ.ร.บ. กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมฯ
(ฉบับเข้ำ ครม.)
• การจัดตั้ง “คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม” ทาหน้าที่กาหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม มาตรฐานของระบบตั๋วร่วม โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ
โดยมี สนข. เป็นเลขานุการ
• ให้กรมการขนส่งทางราง เป็นหน่วยงานกากับดูแล
• กาหนดหลักเกณฑ์การตั้ง “บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก
รมต. คมนาคม ในการประกอบกิจการในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ได้แก่
(1) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และ
(2) การบริหารจัดการในกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือกิจการต่อเนื่องกับระบบขนส่งหรือระบบ
ตั๋วร่วม ทั้งนี้ สามารถเป็นได้ทั้งบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
• ให้อานาจ “บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” ออกและจาหน่ายตั๋วร่วม รวมถึงการให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ร่วมออก จาหน่าย หรือเติมเงินตั๋วร่วม
• จัดตั้ง “กองทุนการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
• กาหนดโทษอาญา และโทษปรับทางปกครองจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด
28

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563

หน่วยงำนระดับ
นโยบำย

ตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม โดยคนต. มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทาและเสนอนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการรระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตรา
ค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียมในการดาเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะรัฐมนตรี
(2) ก าหนดแผนงานและหน่ว ยงานของรัฐผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติต ามนโยบายหรือ แนวทาง
ในการบริหารจัดการระบบ
(3) กาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดาเนินการตามนโยบาย
(4) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการออกระเบียบ ประกาศ:
• มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
• หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
• การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่ง
• การบริหารจัดการระบบจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม
(5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน
(6) ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของผู้ให้บริการขนส่ง

หน่วยงำนระดับ
กำกับดูแล

ให้สนข. เป็นเลขำนุกำร มีอานาจหน้าที่
• กากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของ
ระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง
• กากับดูแลการดาเนินการของผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในการปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรฐาน
ที่ คนต. กาหนด
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ประเด็นพิจำรณำในกำร
ปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
พ.ศ. ....
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ประเด็นพิจำรณำที่ 1 : กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
โครงสร้ำงกำกับดูแลเดิม ภำยใต้
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ฉบับเข้ำ ครม.)

ระดับนโยบำย

คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม
(คนต.)

โครงสร้ำงกำกับดูแลใหม่ที่เสนอ

คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม
(คนต.)

เลขำนุกำร
(สนข.)

เลขำนุกำร

ระดับกำกับดูแล

กรมกำรขนส่งทำงรำง

สนข.

ระดับปฏิบัติกำร

ผู้บริหำรจัดกำร
และบำรุงรักษำระบบ

ผู้บริหำรจัดกำร
และบำรุงรักษำระบบ

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์โดยโครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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ประเด็นพิจำรณำที่ 2 : นโยบำยกำรจัดตั้งบริษัทบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม (CCH)
ทำงเลือก

รำยละเอียด

ข้อเด่น

1. นโยบาย
การจัดตั้ง

❑ ให้มีบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพียงแห่งเดียว
ในการดาเนินการ (ไม่จาเป็นต้องขอใบอนุญาต)

การกาหนดนโยบายและการ
ดาเนินงานมีความชัดเจนเป็นเอกภาพ
สะดวกต่อการผลักดันนโยบายภาครัฐ

อาจเป็นภาระทางงบประมาณของภาครัฐ
ถ้าต้องบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในพื้นที่
ต่างๆ

❑ ให้มีการแข่งขันในกิจการบริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม (มีมากกว่า 1 ราย)
(ต้องขอใบอนุญาต)

เปิดโอกาสให้มีระบบตั๋วร่วม
ที่หลากหลายเชิงพื้นที่หรือ
เชิงการให้บริการ

1) ความยุ่งยากและซับซ้อนในการผลักดัน
นโยบายให้เอกชนปฏิบัติตาม
2) มีโอกาสที่ประชาชนจะต้องถือบัตรหลายใบ

❑ รูปแบบของ
บริษัทเอกชน

ก) ให้บริษัทเอกชนที่สนใจเข้ามา
ขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
(ไม่จากัดราย)

เปิดโอกาสให้มีระบบตั๋วร่วม
ที่หลากหลายเชิงพื้นที่หรือ
เชิงการให้บริการ

มีโอกาสที่ประชาชนจะต้องถือบัตรโดยสาร
หลายใบ

ข) จัดตั้งบริษัทบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วมตามแนวทางของ
“บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ”

1) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และคล่องตัว
2) ผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมดมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ

ขาดการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

ก) ให้รัฐวิสาหกิจที่มีอยู่แล้ว
ดาเนินการ ได้แก่ รฟม.

การกาหนดนโยบาย และ
การดาเนินงาน มีความชัดเจน สะดวก
ต่อการผลักดันนโยบายภาครัฐ หรือ
บังคับใช้กฎหมาย

มีข้อจากัดจากการเป็นหน่วยงานรัฐ
และบทบาทภารกิจไม่ครอบคลุมทุกรูปแบบ
การเดินทาง

2. รูปแบบ

❑ รูปแบบของ
รัฐวิสาหกิจ

ข) จัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นใหม่
❑ รูปแบบ
หน่วยงาน
ของรัฐ

ก) กรมการขนส่งทางราง (ขร.)
ข) สานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
(สนข.)

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์โดยโครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

ข้อด้อย

ใช้ระยะเวลา และทรัพยากรมากกว่า
และมีข้อจากัดจากการเป็นหน่วยงานรัฐ
มีข้อจากัดจากการเป็นหน่วยงานรัฐ จาก
การบริหารจัดการที่ไม่คล่องตัว
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ประเด็นพิจำรณำที่ 2 : นโยบำยกำรจัดตั้งบริษัทบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
ข้อเสนอ
• ดาเนินนโยบายโดยให้มีบริษัทบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วมหลำยแห่ง เนื่องจากหากพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ
ของประเทศไทย ในอนาคตหากระบบการขนส่งสาธารณะของประเทศไทยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีการพัฒนามากขึ้น
(เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ) การกาหนดให้มีบริษัทบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วมเพียงแห่งเดียวจึงไม่เหมาะสม
• เมื่อภาครัฐดาเนินนโยบายให้มีการแข่งขันในกิจการบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมแล้ว จึงไม่จาเป็นที่หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องดาเนินกิจการในลักษณะนี้เอง เว้นแต่ไม่มีบริษัทเอกชนเข้ามาแข่งขัน ภาครัฐจึงอาจดาเนินการเอง
(เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
หมำยเหตุ: สอดคล้องกับร่ำงฯ ฉบับเข้ำ ครม.
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ประเด็นพิจำรณำที่ 3 : ระบบกำกับดูแลบริษัทบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
และผู้ให้บริกำรออกและจำหน่ำยตั๋วร่วม
โครงสร้ำงกำกับดูแลเดิม ภำยใต้ร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรจัดกำรระบบตัว๋ ร่วม พ.ศ. …. (ฉบับเข้ำครม.)
รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม
ให้อนุญำต
บริษัทบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม
ให้อนุญำต
ผู้ให้บริกำรออกและ
จำหน่ำยตั๋วร่วม

•

โครงสร้ำงกำกับดูแลใหม่ที่เป็นไปได้

Enforcement

สนข.

รัฐ มนตรี มีอานาจในการเพิก
ถอนใบอนุ ญ าตกรณี ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบ อ นุ ญ า ต ไม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
เงื่ อ นไขในใบอนุ ญ าต เช่ น
ไม่จัดส่งข้อมูลการเดินทาง

จดแจ้ง
บริษัทบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม

บริษัทบริหารจัดการมีอานาจ
เพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว
ด้ว ยในกรณี ที่หน่ ว ยงานของ
รั ฐ หรื อ เอกชนนั้ น ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามหน้ า ที่ ที่ ก าหนดไว้ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตาม
ข้อตกลงในการอนุญาต

การเพิกถอนอนุญาตจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
หากมีบริษัทบริหารจัดการ หรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียว

รับรองอุปกรณ์
ผู้ให้บริกำรออกและ
จำหน่ำยตั๋วร่วม
•

Enforcement
พระราชบั ญ ญั ติ จะก าหนด
ห น้ า ที่ ข อ ง บ ริ ษั ท บ ริ ห า ร
จัดการ และผู้ ให้ บริการออก
และจ าหน่ ายตั๋ ว (เช่น หน้า ที่
จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล การเดิ น ทางให้
หน่ ว ยงานก ากั บ ) ซึ่ ง หากไม่
ด าเนิ น การจะมี โ ทษตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการออกบัตรนั้นยังต้องดาเนินการขออนุญาต
หรือขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์โดยโครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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ประเด็นพิจำรณำที่ 4 : อำนำจกำรกำหนดอัตรำค่ำโดยสำรร่วม
• โครงสร้ำงเดิม ภำยใต้
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ….
(ฉบับเข้ำครม.)

คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม
(คนต.)
เลขำนุกำร
(สนข.)

กรมกำรขนส่งทำงรำง

คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม
(คนต.)

สนข.

กาหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่ว ม
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์
อื่ น ใดในระบบตั๋ ว ร่ ว มหรื อ การบริ ห าร
จัดการระบบตั๋ ว ร่ว ม รวมทั้ง ในกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื่องกับระบบ
ขนส่งหรือระบบตั๋วร่วม
กากับดูแลให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการฯ

กาหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่ว ม
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์
อื่ น ใดในระบบตั๋ ว ร่ ว มหรื อ การบริ ห าร
จัดการระบบตั๋ ว ร่ว ม รวมทั้ง ในกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องหรือกิจการต่อเนื่องกับระบบ
ขนส่งหรือระบบตั๋วร่วม

• โครงสร้ำงใหม่

กากับดูแลให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
คนต.

ที่มา:รวบรวมและวิเคราะห์โดยโครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

35

ประเด็นพิจำรณำที่ 5 : กำรปรับปรุงแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่ำโดยสำรร่วม
• ควำมจำเป็นของกองทุน

➢ มีความจาเป็นต้องจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนในการดาเนินงาน การพัฒนา
และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งการอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง
และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมหรือระบบขนส่ง
• ควำมไม่ซ้ำซ้อนของกองทุน
➢ จากข้อมูลของกรมบัญชีกลางพบว่ากองทุนในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
(1) กองทุนเพื่อการกู้ยืมเงิน
(2) กองทุนเพื่อการจาหน่ายและการผลิต
(3) กองทุนเพื่อการบริการ
(4) กองทุนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
(5) กองทุนเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม
➢ สาหรับกรณีกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนในการดาเนินงาน การพัฒนา
และการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งการอุดหนุนประชาชน และการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม
หรือระบบขนส่ง ดังนั้น จึงมีลักษณะเป็น “กองทุนเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม”
➢ จากการศึกษารายชื่อและวัตถุประสงค์ของกองทุนประเภทเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม (ปัจจุบันมีอยู่ 59 กองทุน)
พบว่าไม่มีกองทุนใดที่มีลักษณะและวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
➢ โดยพบว่ามีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคมและการขนส่งเพียง 1 กองทุน ได้แก่
“กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (* เฉพาะกองทุนประเภทเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม)
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ประเด็นพิจำรณำที่ 5 : กำรปรับปรุงแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่ำโดยสำรร่วม
ข้อเสนอ
คณะกรรมกำร
นโยบำยระบบตั๋วร่วม
(คนต.)

ผู้บริหำรจัดกำร
และบำรุงรักษำระบบ

ยกเลิ กการจั ดตั้ งคณะกรรมการบริห ารกองทุ นบริหารจั ดการ
ระบบตั๋วร่วมโดยให้คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.)
เป็น คณะกรรมการบริ หารกองทุน และสานั กงานฯ ทาหน้าที่
ในการบริหารจัดการกองทุน

•

กำรบริ ห ำรจั ด กำรเงิ น กองทุ น ให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์
ที่ ค ณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋ ว ร่ ว มก ำหนด โดย สนข.
ในฐำนะสำนักงำนกองทุน มีหน้ำที่รำยงำนต่อ คนต.

•

MODEL: กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศส าหรับอุ ตสาหกรรม
เป้าหมาย เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยสานักงาน BOI
เป็นสานักงานบริหารกองทุน

• ทำหน้ำที่เป็น
คณะกรรมกำรกองทุนฯ

เลขำนุกำร
สนข.

•

• ทำหน้ำที่เป็น
สำนักงำนกองทุน

ที่มา:รวบรวมและวิเคราะห์โดยโครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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ภำคเอกชน

ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง (สังกัดกระทรวงคมนำคม)

บริษัท รถไฟควำมเร็วสูงสำยตะวันออก
เชื่อมสำมสนำมบิน จำกัด

บริษัท ครอบครัวขนส่ง
(2002) จำกัด

ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงคมนำคม)

ที่มา:โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ในการร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
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ขั้นตอนกำรปรับปรุงร่ำงกฎหมำย และแผนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง
ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
พศ
กย

ตค

พศ
พย

ธค

มค

กพ

มี ค

เม ย

พค

มิ ย

พศ
กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มี ค

เม ย

ขั้นตอนที่
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนที่ 2:
การปรับปรุงร่างกฎหมายของ สนข
ขั้นตอนที่ 3:
การรับฟังความคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้องต่อ
ร่างกฎหมาย ฉบับปรับปรุง
1) การขอความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและจัดทาข้อสรุปการจัดตั้ง
กองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างกฎหมาย ฉบับปรับปรุง
) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ฉบับปรับปรุง ผ่านระบบกลาง
ขั้นตอนที่ 4:
การปรับปรุงร่างกฎหมาย ภายหลังการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
• กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกฎหมำย
หมายเหตุ:

หมายถึง การจัดทาข้อสรุปการจัดตั้งกองทุน
หมายถึง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน
ที่มา:โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

39

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

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
กฎหมายในการกากับการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม
ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

การรับฟังความคิดเห็น
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) รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
(iii) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

การเผยแพร่และการรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ Website)
ประชาสัมพันธ์โครงการ

การเผยแพร่ในระบบกลาง

ขอบเขตงำนตำม ToR
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนำคม
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่ค รบถ้วน หรือเห็นสมควรให้ร ับฟังความคิดเห็น
หรือวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเติม

ครบถ้วนและเห็นสมควรนาเสนอ
กรณีที่มีการแก้ไข

กรณีที่ไม่มีการแก้ไข

สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

คณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรส่งตรวจพิจารณา
เห็นสมควรนาเสนอ

รัฐสภา

กำรให้คำแนะนำทำงวิชำกำร

สถานะการดาเนินงาน
ปัจจุบัน

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
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บทที่ 6 : แผนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
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สำนักงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
(14) ผู้อำนวยกำร สตร. (อต)
(ว่ำง)

งำนธุรกำร (งธต.)

2

กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมระบบตั๋วร่วม
(กพต.)
7

สตร.

1

อัตรำกำลัง
ทั้งหมด ปฏิบัติหน้ำที่
1. ข้าราชการ
17
15
2. พนักงานราชการ 3. ลูกจ้างประจา
1
1
ประเภท

ว่ำง
2
-

กลุ่มกำกับและบริหำรระบบตั๋วร่วม
(กกต.)
8

ที่มา: สานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

โครงสร้างและอัตรากาลัง
ของสานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ปัจจุบัน)
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สำนักงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม (ชื่อเดิม)
(สตร.)
ผู้อานวยการสานัก (ผู้อานวยการ สูง)

งำนธุรกำร
4
ชื่อใหม่ : -

ชื่อเดิม : กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมระบบตั๋วร่วม

8

ชื่อใหม่ : กลุ่มนโยบำยและแผนระบบตั๋วร่วม

ขรก. - 28
พรก. ลปจ. -

ชื่อเดิม : กลุ่มกำกับและบริหำรระบบตั๋วร่วม

กลุ่มงำนใหม่

8

ชื่อใหม่ : กลุ่มกำกับระบบตั๋วร่วมและฐำนข้อมูล

8

กลุ่มกำกับค่ำโดยสำรร่วมและกำรเงิน

อำนำจหน้ำที่เดิม

อำนำจหน้ำที่ใหม่

สตร. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม
(2) จัดทารายละเอียดของแผนงานการกาหนดนโยบาย และมาตรฐานต่างๆ ของระบบตั๋วร่วม
(3) จัดทากรอบการดาเนินงานและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานระบบตั๋วร่วม รวมทั้ง
รูปแบบในการเชื่อมต่อระหว่างระบบของผู้ประกอบการแต่ละราย
(4) จัดทารายละเอียดในการกาหนดรูปแบบ กลไกการกากับดูแล และแนวทางการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วมให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ
(5) ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ใหม่) มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม
(2) จัดทารายละเอียดของแผนงาน การกาหนดนโยบาย และมาตรฐานต่างๆ ของระบบตั๋วร่วม
(3) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบตั๋วร่วม กาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ดาเนินการตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(4) จัดทากรอบทิศทางในการกากับดูแล และดาเนินการกากับดูแลการบริหารจัดการระบบตัว๋ ร่วมและค่าโดยสารร่วม ทั้งใน
ส่วนของมาตรฐานเทคโนโลยี มาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ รูปแบบระบบการใช้ตวั๋ ร่วม และการบริหารจัดการ
ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
(5) กากับดูแล บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(6) ทาหน้าที่เสมือนเป็นสานักงานกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม
(7) ร่วมปฏิบัติงานเป็นสานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.)
(8) ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
และการประยุกต์ใช้โครงสร้างค่าโดยสารร่วม บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

โครงสร้ำง อัตรำกำลัง และอำนำจหน้ำที่
ของสำนักงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม (ใหม่)
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กำรจัดทำแผนระดับ 3
• ชื่อแผน : แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
• ช่วงเวลำ : 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)
• องค์ประกอบของแผน :
ลำดับ
รำยละเอียด
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (พ.ศ. 2565 – 2570)
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการ
3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
3.2.1 วัตถุประสงค์
3.2.2 เป้าหมาย
3.2.3 ตัวชี้วัด
3.2.4 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
3.2.4.1 การกาหนดและจัดทาระบบตั๋วร่วม บัตร cEMV
3.2.4.2 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมพร้อมทั้งระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารสาหรับระบบตั๋วร่วม
3.2.4.3 การจัดทาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม ของระบบตั๋วร่วม
3.2.4.4 การจัดทามาตรการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมเมื่อมีการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม
3.2.4.5 การยกระดับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เป็นพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
3.2.4.6 การกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติการฯ ไปดาเนินการ
ที่มา: ปรับปรุงจากแนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3, สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พ.ศ. 2564
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กิจกรรมในกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรกำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
กำรดำเนินกำร
1. การกาหนดและ
จัดทาระบบตั๋วร่วม
บัตร cEMV

2565
Q1

Q2

Q3

2566
Q4

Q1

Q2

Q3

2567
Q4

Q1

Q2

Q3

2568
Q4

Q1

Q2

Q3

2569
Q4

Q1

Q2

Q3

2570
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1 การพัฒนาบัตรโดยสาร cEMV
2 เปิดใช้บัตรโดยสาร cEMV สาหรับรถไฟฟ้าสายสีแดง
3 เปิดใช้บัตรโดยสาร cEMV สาหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้าเงิน

2. การพัฒนาระบบตั๋วร่วม
พร้อมทั้งระบบฐานข้อมูล
การเดินทางและ
ค่าโดยสาร สาหรับระบบ
ตั๋วร่วม

ข้อตกลงทางธุรกิจ (การลงทุน Hardware/Software,การจัดตั้ง Central Clearing House,
1 การสนับสนุนจากรัฐบาล, การจัดทาบัตรโดยสารข้ามระบบ) เพื่อพัฒนา ABT Ticket Media
2 การปรับปรุง Hardware/Software ระบบ AFC ของ Operators ให้รองรับ ABT Ticket Media
การพัฒนาระบบ ABT /Tokenisation ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
3 สาหรับ Central Clearing House (CCH, FCCH)
4 เปิดใช้ ABT Ticket Media

3. การจัดทาโครงสร้าง
อัตราค่าโดยสารร่วมและ
ค่าธรรมเนียม ของระบบ
ตั๋วร่วม

1 การกาหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม(ระบบรถไฟฟ้า,ระบบขนส่งมวลชนอื่น)
(1) ระยะที่ 1 (Phase I)
สาหรับระบบรถไฟฟ้า
(2) ระยะที่ 2 (Phase II)

สาหรับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ

2 การเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ (ค่าโดยสารร่วม ค่าธรรมเนียม และการชดเชย)
3 ประกาศใช้โครงสร้าง อัตราค่าโดยสารร่วม และค่าธรรมเนียม
(1) ระยะที่ 1 (Phase I)
สาหรับระบบรถไฟฟ้า
(2) ระยะที่ 2 (Phase II)
4. การจัดทามาตรการ
ส่งเสริมการใช้ระบบ
ตั๋วร่วมเมื่อมีการใช้อัตรา
ค่าโดยสารร่วม

สาหรับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ

1 การจัดทาหลักเกณฑ์ส่งเสริมการดาเนินงานระบบขนส่งมวลชน เมื่อมีการใช้ค่าโดยสารร่วม

2 การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม
3 การเตรียมการระดมทุนเข้ากองทุน
4 การกาหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน

5. การยกระดับระเบียบสานัก 1 ร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
นายกรัฐมนตรีฯ
เป็นพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

6. การกากับการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม

2 นาเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ตามขั้นตอน
3 ประกาศใช้ พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
1 การจัดตั้งองค์กรกากับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
2 การจัดตั้งผู้ให้บริการ Central Clearing House (CCH)
3 กาหนดกลไกการกากับ ติดตามและประเมินผล

4 การกากับ ติดตามและประเมินผล ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม

หมายเหตุ: ระยะเวลาดาเนินการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากจาเป็นต้องมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ที่มา:โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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บทที่ 7 : งำนสนับสนุนทำงวิชำกำร และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
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ภำพรวมงำนที่ได้รับมอบหมำยเฉพำะกิจ (Ad hoc) กำรจัดทำข้อมูลสนับสนุน หรือ
ชี้แจงในประเด็นต่ำงๆ
กิจกรรม
1. กำรจัดทำข้อมูลประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยระบบตั๋วร่วม (คนต.)
1) ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
2) เอกสารนาเสนอประกอบระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
3) การปรับปรุงเอกสารนาเสนอเพิ่มเติม (การเปรียบเทียบสัญญาสัมปทาน)
4) การปรับปรุงเอกสารนาเสนอเพิ่มเติม (การจัดตั้งองค์กรตามร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ...)
5) ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (เอกสารประกอบ วาระที่ 3)
6) การปรับปรุงเอกสารนาเสนอเพิ่มเติม (Functional Requirement ของระบบฐานข้อมูลการเดินทางสาหรับตั๋วร่วม)
7) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 2/2564
2. กำรจัดทำข้อมูลสนับสนุน หรือชี้แจงในประเด็นต่ำงๆ
1) การเปรียบเทียบการดาเนินการตั๋วร่วม 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)
2) ข้อความประชาสัมพันธ์ (Press Release) สาหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.)
(สาหรับวันที่ 28 มกราคม 2564)
3) การวิเคราะห์ความคุ้มทุนสาหรับการลงทุนพัฒนา Interoperable Ticketing System
รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้าเงิน)
4)
(ร่าง) คาสั่งคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
(1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการกาหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กร
(2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการกาหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้

วันที่ส่งงำน
8 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
15 มกราคม 2564
15 มกราคม 2564
21 มกราคม 2564
26 มกราคม 2564
22 มิถุนายน 2564
2 กรกฎาคม 2564
20 มกราคม 2564

26 มกราคม 2564
27 มกราคม 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา:โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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ภำพรวมงำนที่ได้รับมอบหมำยเฉพำะกิจ (Ad hoc) กำรจัดทำข้อมูลสนับสนุน หรือ
ชี้แจงในประเด็นต่ำงๆ (ต่อ)
กิจกรรม
2. กำรจัดทำข้อมูลสนับสนุน หรือชี้แจงในประเด็นต่ำงๆ (ต่อ)
5) เอกสารสนับสนุน ตามมติการประชุม คนต.
(1) (ร่าง) ตาแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการกาหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กร
(2) (ร่าง) ตาแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการกาหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้
(3) สรุปการรายงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในการประชุม คนต.
6) ตอบประเด็นคาถามสานักงบประมาณ
7) เอกสารนาเสนอโครงการ (สาหรับหน่วยงานภายนอก)
8) (ร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของสานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
9) (ร่าง) เอกสารประกอบการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของสานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
10) ชี้แจงประเด็นคาถามของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
11) ความเป็นมาของนโยบาย Interoperability Ticketing System
12) แนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยระบบตั๋วร่วม
13) ความเห็นต่อร่างข้อกาหนดการพัฒนาระบบตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทางราง
14) สรุปผลงานโครงการศึกษาจัดทาแผนกากับการบริหารจัดการตั๋วร่วม
15) สรุปความคืบหน้าการให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นหน่วยงานทาหน้าที่จัดสรรรายได้ (Settlement)
และสนับสนุนการออกบัตรโดยสารร่วม (ตั๋วร่วม) ให้กับหน่วยงานบริหารจัดการและบารุงรักษาระบบตั๋วร่วม
16) ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา
17) ข้อเสนอแนะแนวทางการศึกษา COMMON RAIL FARE STRUCTURE FOR BANGKOK METROPOLITAN AND
SURROUNDING AREA
18) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทางราง
19) สนับสนุนข้อมูลการประมาณการจานวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสายทาง ให้กับคณะอนุกรรมการด้านการกาหนด
มาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้

วันที่ส่งงำน
4 กุมภาพันธ์ 2564

4 กุมภาพันธ์ 2564
6 กุมภาพันธ์ 2564
1 มีนาคม 2564
10 มีนาคม 2564
28 เมษายน 2564
29 เมษายน 2564
17 พฤษภาคม 2564
21 พฤษภาคม 2564
17 มิถุนายน 2564
2 กรกฎาคม 2564
22 กรกฎาคม 2564
9 ตุลาคม 2564
15 ตุลาคม 2564
5 พฤศจิกายน 2564

ที่มา:โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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ภำพรวมงำนที่ได้รับมอบหมำยเฉพำะกิจ (Ad hoc) กำรเข้ำร่วมประชุม และกำรเข้ำร่วม
ทำควำมตกลงกับผู้ประกอบกำร

กิจกรรม
1. การร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Administrative Committee: CTAC)
2. การร่วมประชุมชี้แจง
1) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร
2) คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา
3. การร่วมประชุมสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
4.

การร่วมประชุมเพื่อทาความตกลงเงื่อนไขของการดาเนินการ Interoperable Ticketing
1) การหารือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขอความเห็นเรื่องการขออนุญาตและจดทะเบียน
เป็นผู้ให้บริการระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2) การประชุมพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System) ครั้งที่ 1
3) การประชุมพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System) ครั้งที่ 2
4) การประชุมพิจารณาร่างสัญญาการให้บริการ (SP Agreement) ครั้งที่ 1
5) การประชุมพิจารณาร่างสัญญาการให้บริการ (SP Agreement) ครั้งที่ 2
5. การร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
6. การร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกาหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้
1) การประชุมครั้งที่ 1/2564
2) การประชุมครั้งที่ 2/2564
7. การร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
8. การร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกาหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กรครั้งที่ 2/2564
9. การร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
10. การร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกาหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กร
11. การร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 2/2564
12. การร่วมประชุมกับ Asian Development Bank (ADB) เพื่อเสนอแนะแนวทางการศึกษา COMMON RAIL FARE STRUCTURE FOR BANGKOK
METROPOLITAN AND SURROUNDING AREA ครั้งที่ 1

13. การร่วมประชุมกับ Asian Development Bank (ADB) เพื่อเสนอแนะแนวทางการศึกษา COMMON RAIL FARE STRUCTURE FOR
BANGKOK METROPOLITAN AND SURROUNDING AREA ครั้งที่ 2

วันที่
14 สิงหาคม 2563

28 กันยายน 2563
2 พฤศจิกายน 2563
3 กรกฎาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
22 กันยายน 2563
11 สิงหาคม 2563
20 สิงหาคม 2563
25 สิงหาคม 2563
11 กันยายน 2563
14 กันยายน 2563
28 มกราคม 2564
9 เมษายน 2564
20 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
21 พฤษภาคม 2564
9 มิถุนายน 2564
24 มิถุนายน 2564
7 กรกฎาคม 2564
17 กันยายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564

ที่มา:โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี ให้แก่บุคลำกรของ สนข.
ลำดับ

1.
2.
3.

กิจกรรม

การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training)
เรื่อง การสารวจพฤติกรรมการเดินทาง
การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training)
เรื่อง Common Ticket Implementation Plan
การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training)
เรื่อง Functional Requirement ระบบตั๋วร่วม และหลักการ Tokenisation

วันที่

5 ตุลาคม 2563
18 พฤศจิกายน 2563
1 มิถุนายน 2564

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564
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สรุปกำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร (Technical Paper)
ลำดับ
ชื่อรำยงำน
1. เทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม
(Common Ticketing Technology)

2.

3.
4.

Cyber Security กับระบบตั๋วร่วม
(Common Ticketing Cyber Security)

Data Processing Application
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผน
การกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
การวิเคราะห์เงื่อนไขข้อสัญญาร่วมลงทุน
ที่จาเป็นในการประยุกต์ใช้ตั๋วร่วมและ
ค่าโดยสารร่วม สาหรับโครงการระบบ
รถไฟฟ้า

สำระสำคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

4.
5.
1.
2.
1.

2.

3.
4.

5.

การวิเคราะห์เส้นทางเพื่อการพัฒนา
ช่องทางรถประจาทางแบบเฉพาะ
(Busway) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

1.
2.

ระบบการชาระค่าโดยสาร
องค์ประกอบของเทคโนโลยี
มาตรฐาน
กรณีศึกษาต่างประเทศ
สถานะบัตรโดยสารในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม
ปัญหาและความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การทบทวนด้านสถาปัตยกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
การทบทวนด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล
ของประเทศไทย
การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม
ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ Cyber Security กับระบบตั๋วร่วม
กระบวนการจัดการข้อมูล
การนาข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม
ศึกษาทบทวนกฎหมาย และสัญญาร่วมลงทุนด้านคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
ตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และถอดบทเรียนจากเงื่อนไขข้อสัญญาร่วมลงทุนด้านคมนาคม
ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมของประเทศไทย เพื่อนาไปสู่
แนวปฏิบัติที่ดี
บทสรุปและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมสาหรับการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ตั๋ว
ร่วมและค่าโดยสารร่วม
การจัดทาเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม
และค่าโดยสารร่วม
แนวเส้นทางที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา Busway
การเสนอแนะเส้นทางการพัฒนาช่องทางรถประจาทางแบบเฉพาะ (Busway) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่มา:โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
(25 กุมภาพันธ์ 2564)

จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
(27 สิงหาคม 2564)

คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ
(คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และจัดส่งได้ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 2564)

อยู่ระหว่างดาเนินการ
(คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และจัดส่งได้ประมาณ
เดือนมกราคม 2565)
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บทที่ 8 : กำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร
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กำรดำเนินกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ (website) ประชำสัมพันธ์โครงกำร
ลำดับ
รำยละเอียด
1 Infographic แผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
2 การประชาสัมพันธ์ การสัมมนาโครงการจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ครั้งที่ 1
3 Infographic ภาพรวมกรอบแนวคิดของโครงการ
4 Infographic สรุปผลการสารวจพฤติกรรมการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ
5 Infographic สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
6 Infographic สรุปผลการสารวจความคิดเห็นต่อวิธีการจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้า และ
ปัจจัยในการเลือกใช้ระบบตั๋วร่วม
7 Infographic ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
8 งานนาเสนอ รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report No. 2) และ
งานนาเสนอ รายงานผลงานทางวิชาการ ฉบับที่ 1 (Technical Paper No. 1)
9 การแจ้งข่าว เลื่อนการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1
10 Infographic ร่างมาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน
11 Infographic ความต้องการนาตั๋วร่วมของระบบรถไฟฟ้าไปใช้กับระบบขนส่งหรือบริการอื่น
12 Infographic เกณฑ์การติดตามและประเมินผลระบบขนส่งมวลชน
13 Infographic Functional Requirement ระบบฐานข้อมูลกลาง
14 งานนาเสนอ รายงานฉบับกลาง (Interim Report)
15 Infographic มาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน
16 Infographic โครงสร้างบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2564

ช่วงวันที่
29 ส.ค. 63 ถึง 28 ก.ย. 63
29 ก.ย. 63 ถึง 28 ต.ค. 63
29 ต.ค. 63 ถึง 28 พ.ย. 63
29 พ.ย. 63 ถึง 28 ธ.ค. 63
29 ธ.ค. 63 ถึง 28 ม.ค. 64
29 ม.ค. 64 ถึง 28 ก.พ. 64

1 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64
29 มี.ค. 64 ถึง 28 เม.ย 64

29 เม.ย 64 ถึง 28 พ.ค. 64
29 พ.ค. 64 ถึง 28 มิ.ย. 64
29 มิ.ย 64 ถึง 28 ก.ค. 64
29 ก.ค 64 ถึง 28 ส.ค. 64
29 ส.ค. 64 ถึง 28 ก.ย. 64
29 ก.ย. 64 ถึง 28 ต.ค. 64
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เกณฑ์กำรติดตำมและประเมินผล
ระบบขนส่งมวลชน

คุณภำพ
กำรให้บริกำร

กำรใช้
ประโยชน์

ควำม
ปลอดภัย

ควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำร

การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของการพัฒนาระบบตั๋วร่วม สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินผลระดับสากล (มุ่งเน้น “การใช้ประโยชน์ของระบบขนส่งมวลชน”)
โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

Infographic ควำมต้องกำรนำตั๋วร่วมของระบบรถไฟฟ้ำ
ไปใช้กับระบบขนส่งหรือบริกำรอื่น

Infographic เกณฑ์กำรติดตำม
และประเมินผลระบบขนส่งมวลชน

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

ระหว่ำงวันที่ 29 มิ.ย 64 ถึง 28 ก.ค. 64
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Infographic Functional Requirement
ระบบฐำนข้อมูลกลำง

งำนนำเสนอ รำยงำนฉบับกลำง (Interim Report)

ระหว่ำงวันที่ 29 ก.ค 64 ถึง 28 ส.ค. 64
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Infographic มำตรกำรจูงใจให้ประชำชนหันมำใช้ระบบขนส่งมวลชน
ระหว่ำงวันที่ 29 ส.ค 64 ถึง 28 ก.ย. 64
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Infographic โครงสร้ำงบริษัทบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม (เบื้องต้น)
ระหว่ำงวันที่ 29 ก.ย 64 ถึง 28 ต.ค. 64
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