
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
กระทรวงคมนำคมโครงกำรศึกษำจัดท ำแผนกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
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งำนศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวน และรวบรวม 
ข้อมูล ข้อกฎหมำย รำยงำนกำรศึกษำ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม

งำนศึกษำวิเครำะห์จัดท ำและก ำหนดกลุ่ม
ผู้ประกอบกำร ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับบริกำร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

งำนวิเครำะห์
โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม/

อัตรำค่ำโดยสำรเดียว

งำนจัดท ำ
มำตรกำรจูงใจ
ให้ประชำชน
หันมำใช้ระบบ
ขนส่งมวลชน

งำนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม และ

ก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำร

งำนวิเครำะห์
ข้อตกลงทำงธุรกิจและอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินในระบบตั๋วร่วม

งำนจัดท ำ
กำรประชำสัมพันธ/์

กำรจัดประชุมสัมมนำ
และฝึกอบรม

งำนศึกษำวิเครำะห์จัดท ำแผนกำร
ก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

งำนวิเครำะห์
จัดหำรูปแบบเงินทุนเพ่ือน ำมำใช้ในกำร
ชดเชยรำยได้จำกค่ำโดยสำรร่วม และ

สนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม

งำนจัดท ำร่ำงกฎหมำย
กำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

ToR 3(3.9)

ToR 3(3.6)

ToR 3(3.1)

ToR 3(3.2)

ToR 3(3.8)

ToR 3(3.3)

ToR (3.4)

ToR 3(3.5)

ToR 3(3.11),11ToR 3(3.7)
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Progress Report 3 *Draft Final Report
Draft 
Executive Summary Report

Interim ReportProgress Report 2Progress Report 1Inception Report

งำนส่วนที่ 10 : งานสนับสนุนทางวิชาการ/ถ่ายทอดองค์ความรู้

งำนส่วนที่ 11 : งานจัดท าการประชาสัมพันธ์ 

งำนส่วนที่ 6 : 
งานจัดท าร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 

งำนส่วนที่ 9 : 
งานศึกษาวิเคราะห์จัดท าแผนการก ากับ
การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 

ผล
ลัพ

ธ์ข
อง

งำ
น

งำนส่วนที่ 8 : 
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาระบบต๋ัวร่วม และก าหนดอัตราค่าโดยสาร 

งำนส่วนที่ 7 : 
งานจัดท ามาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน

รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 1 รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 2

งำนส่วนที่ 4 : 
งานวิเคราะห์ข้อตกลงทางธุรกิจและอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบต๋ัวร่วม

งำนส่วนที่ 5 : 
งานวิเคราะห์จัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อน าไปใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสาร
ร่วม และสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาระบบต๋ัวร่วม 

งำนส่วนที่ 3 : 
งานวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว

รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร 3

งำนส่วนที่ 2 : 
งานศึกษาวิเคราะห์จัดท าและก าหนดกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

งำนส่วนที่ 1 : 
งานศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน 
และรวบรวม ข้อมูล ข้อ
กฎหมาย รายงานการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
ต๋ัวร่วม

ประชุมสัมมนำ 2

วีดิทัศน์ 2

ประชุมสัมมนำ 1

วีดิทัศน์ 1

ประชุมสัมมนำ 3

วีดิทัศน์ 3 วีดิทัศน์ 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

** ระบบกลาง ตามมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตราขึ้นเพื่อรองรับหลักการตามบทบญัญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

กำรประชุมหรือสัมภำษณเ์ชิงลึกผู้บริหำร ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เชี่ยวชำญ ของหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง

กิจ
กร

รม

เดือน
ที่

Focus Group 1 Focus Group 2 Focus Group 3 กำรฝึกอบรม กำรฝึกอบรม

รำยงำนฉบับสมบูรณ ์ (Final Report)

โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม/อัตรำค่ำโดยสำรเดียว
และอัตรำค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินในระบบตั๋วร่วม

ร่ำงกฎหมำยในกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ตั๋วร่วม (ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่ำง พ.ร.บ.ฯ))

แผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร

แผนกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

แผนและแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล

แผนกำรลงทุนและกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม
(กำรจัดหำรูปแบบเงินทุนเพ่ือน ำมำใช้
ในกำรชดเชยรำยได้จำกค่ำโดยสำรร่วมและ
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม)

รำยงำนสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary Report)

หมำยเหต:ุ * ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วยรายงานทั้งหมด จ านวน 6 เล่ม ดังน้ี (1) ร่างแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร, (2) ร่างแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, (3) ร่างแผนและแนวทางการติดตามประเมินผล, 
(4) ร่างแผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (รวมถึงการจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม), (5) ร่างโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ในระบบตั๋วร่วม และ (6) ร่างกฎหมายในการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ))

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 (Final Report#1) และรายงานสรุปส าหรับผู้บรหิาร ครั้งที่ 1 (Executive Summary Report#1)

Final Report #1
Executive Summary 
Report #1

Final Report #2
Executive Summary

Report #2

Website ประชำสัมพันธ์โครงกำร

ประชุมรับฟังควำมคดิเหน็ร่ำง พ.ร.บ.ฯ

กำรรับฟังควำมคิดเหน็ร่ำง พ.ร.บ.ฯ
ผ่ำนระบบกลำง**

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 (Final Report#2) และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (Executive Summary Report#2)
ภำพรวมกิจกรรมและผลลัพธ์ของงำนของโครงกำรศึกษำจัดท ำแผนกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
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ที่มา: ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank, 2016
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ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank ,2016

ข้อเด่นข้อด้อยของเทคโนโลยีบัตรโดยสำร

ประเภทของ
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เงินสด ผู้โดยสารช าระเงินสดให้กับคนขับรถประจ าทางหรือรถไฟ

เหรียญโดยสาร (token) ผู้โดยสารช าระค่าเดินทางด้วยเหรียญโดยสาร

กระดาษ ผู้โดยสารช าระค่าเดินทางด้วยตั๋วที่ท าด้วยกระดาษ

แถบแม่เหล็ก ข้อมูลการเดินทางจะถูกบันทกึบนแถบแมเ่หล็กทีด่้านหลังของบัตร 

บัตรสมาร์ทการ์ด เป็นบัตรโดยสารที่มีหน่วยความจ าฝังไว้ในบัตร ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีแบบไร้สัมผัส 
(contactless) ที่ผู้โดยสารสามารถช าระค่าเดินทางด้วยการแตะบนเครื่องอ่านบัตร

2D บาร์โค้ด ผู้โดยสารสามารถช าระค่าเดินทางได้ด้วย 2D บาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมา หรือแสดงบน
โทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน

บัตรช าระเงินแบบ
ไร้สัมผัส

เป็นการช าระค่าโดยสารแบบไร้สัมผัสด้วยบัตรที่ออกโดยธนาคาร 

โทรศัพท์มือถือ ผู้โดยสารสามารถช าระค่าเดินทางด้วยการแสดงตั๋วบนหน้าจอโทรศัพท์มือถอื หรือผ่าน
บาร์โค้ด 2 มิติ

บัตรที่แสดงตัวตนของ
ผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถช าระค่าเดินทางด้วยบัตรที่เชื่อถือได้เช่น บัตรธนาคารแบบไร้สัมผัส บัตร 
Personal Indentity Verification (PIV)/ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่
คล้ายคลึงกัน และส่วน back office จะเป็นผู้ค านวณการช าระเงิน

เทคโนโลยีการสื่อสาร 
NFC

เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ NFC จะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถใช้โทรศัพท์มอืถือในการช าระ
ค่าเดินทางได้เช่นเดียวกับบัตรโดยสาร หรือบัตรธนาคารแบบไร้สัมผัส

ไบโอเมทริกซ์
Biometrics

เป็นการใช้ข้อมลูไบโอเมทริกซ์จากการถา่ยภาพหนา้ เทียบเสียงหรือลายนิ้วมอืในการยืนยนั
สิทธิ์ของตัวบุคคลในการเดินทาง
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แนวโน้มเทคโนโลยีระบบจัดเก็บค่ำโดยสำรอัตโนมัติ
ที่มา: ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank, 2016
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ที่มา: ปรับปรุงจาก Mastercard.com (2016)

ประเทศที่ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยตั๋วระบบ Open-loop Ticketing

Not to Scale

N

Delivered
In progress 

Legend
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Clearing Houseองค์กรก ำกับดูแล
ระบบตั๋วร่วม

ร้ำนค้ำ

ผู้ใช้บริกำร

Switching

ใช้ตั๋วร่วมกับระบบขนส่งมวลชน ใช้ต๋ัวร่วมกับการอปุโภค/บริโภค

การขยายขอบเขตของระบบตั๋วร่วมในอนาคต

Operator 1 Operator 2 Operator ... Operator N

ระบบขนส่ง

....

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ผู้ประกอบกำร ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้ใช้บริกำรในระบบตั๋วร่วม

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา 8



รูปแบบกำรช ำระค่ำโดยสำรในปัจจุบัน
ที่มา: ที่ปรึกษา
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รูปแบบกำรช ำระค่ำโดยสำรประเภท Closed-loop/Open-loop
ที่มา: ที่ปรึกษา
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รูปแบบกำรช ำระเงินประเภท Open-loop
ที่มา: ที่ปรึกษา
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำระบบตั๋วร่วม 
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ปี 
พ.ศ. กำรศึกษำ/พัฒนำ ผลส ำเร็จ/สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร

2538 โครงการตั๋วต่อส าหรับระบบขนส่งมวลชน (Transfer Ticketing for Mass Transit 
Systems): ส านักงานคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (สจร.) (ปัจจุบัน 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)), พ.ศ. 2538

- เสนอแนะระบบตั๋วต่อส าหรับระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบในกรุงเทพมหานคร
- เสนอแนะกรอบแนวคิดส าหรับระบบตั๋วและการเก็บค่าโดยสาร

2545 โครงการศึกษาพัฒนาระบบตั๋วต่อตั๋วร่วมส าหรับรถขนส่งสาธารณะ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล: กรมการขนส่งทางบก, พ.ศ.2545

- เสนอแนะระบบตั๋วกระดาษแบบ Thermal มาใช้ส าหรับระบบตั๋วต่อของ ขสมก. 
- เสนอแนะการน าเทคโนโลยีบัตรอัจฉริยะไร้สัมผัสมาใช้เป็นตั๋วต่อ ส าหรับรถโดยสารปรบัอากาศของ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) ท่ีมีเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ บริษัท 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTS) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.)
- เสนอแนะให้มีการลงทุนร่วมกันระหว่าง ขสมก. กับหน่วยงานให้บริการขนส่งสาธารณะอื่น 

เพื่อด าเนินการระบบการเก็บค่าโดยสารและตั๋วโดยสาร
2552 โครงการศึกษาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (Thailand: 

Bangkok Mass Rapid Transit Integrated Ticketing Project): The Asian  
Development Bank (ADB), พ.ศ. 2552

- แผนการน าบัตรค่าโดยสารอจัฉริยะเพียงใบเดียว มาใช้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRT) สายท่ีก าลัง
จะเกิดขึ้นใหม่
- โครงสร้างค่าโดยสารแบบคิดตามระยะทาง (Distance-based Fare)

2552 โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสรมิการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน 
และการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร กระทรวงคมนาคม, พ.ศ. 2552

- มาตรฐานของตั๋วโดยสารส าหรบัระบบตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนทุกระบบ 
- มาตรฐานการส่งถ่ายข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างระบบศูนย์การบริหารจัดการรายได้และระบบ

จัดเก็บรายได้
- แผนการจัดตั้งและการด าเนินงานขององค์กรบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม (Road Map)

2553 โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะทุกรปูแบบและ
การเชื่อมต่อ: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 
พ.ศ. 2553

- โครงสร้างค่าโดยสารรว่มท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ท่ีจะประยุกต์ใช้ส าหรับการขนส่ง
สาธารณะในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
- โครงสร้างค่าโดยสารท่ีประกอบด้วย ค่าแรกเข้า และค่าโดยสารแปรตามระยะทาง เป็นรูปแบบท่ีมี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด  
- โครงสร้างค่าโดยสารรว่ม ควรใช้กับระบบรางเป็นโครงขา่ยหลัก
- เพดานค่าโดยสารร่วม ในแต่ละกรณี

2553 โครงการงานควบคุมการติดตั้งระบบตั๋วโดยสารอัตโนมัติ โครงการบริหารจัดการการ
ให้บริการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี-สะพานกรงุเทพ 
(ช่องนนทรี-ราชพฤกษ)์: กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

ด าเนินการตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขยีวและรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ได้ส าเร็จ

กำรพัฒนำระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย

ที่มา: ที่ปรึกษา 13



กำรพัฒนำระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย (ต่อ)

ที่มา: ที่ปรึกษา

ปี 
พ.ศ. กำรศึกษำ/พัฒนำ ผลส ำเร็จ/สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร

2560 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาโครงสรา้งค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
สายสีเขียว: ส านักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2560

- เสนอแนะโครงสรา้งค่าโดยสารแบบ Concentric Zone
- เสนอแนะเพดานค่าโดยสาร 65 บาท

2560 โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS): 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, พ.ศ. 2560

- แผนงานและระยะเวลาการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
- การจัดหาผู้รับจ้างในการพัฒนาระบบบริหารจดัการรายได้กลาง
- การพัฒนาโครงการน าร่อง

2560 โครงการจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Establishment of Central Clearing 
House: CCH): ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม, พ.ศ. 2560

- ด าเนินโครงการจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central 
Clearing House: CCH) 
โดยกลุ่ม BSV Consortium (บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จ ากัด และ VIX MOBILITY Pty., Ltd.)
- มาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System Standard) 
- รูปแบบของระบบศูนย์บริหารจดัการรายได้กลาง
- รูปแบบของอุปกรณย์่อยท่ีเกี่ยวข้อง
- รูปแบบของระบบความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม
- มาตรฐานบัตรโดยสารร่วม (บัตรแมงมุม)

2561 ตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) (สามารถใช้บัตรโดยสารประเภทเติมเงิน หรือเหรยีญ
โดยสาร หรือบัตรแมงมุม จ่ายค่าโดยสารรว่มกันได้): การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ด าเนินการตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน และ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้
ส าเร็จ

2562-
2563

โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Management 
Consultant: CTMC): การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ยังไม่สามารถสรุปข้อตกลงทางธุรกิจ

2563 ตั๋วร่วม (ประเภท Interoperable Common Ticketing) ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน รถไฟฟ้า
สายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยวิธี Interoperability: กระทรวงคมนาคม

ก าลังด าเนินการ
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วัตถุประสงค์ต่ำงๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงำนก ำกับดูแล ผู้ประกอบกำรขนส่งมวลชน ผู้โดยสำร

• เพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
• ก าหนดราคาค่าโดยสารท่ีต่ าและการจัดเก็บภาษีแบบง่าย
• สร้างความสมดุลของราคาค่าโดยสารและส่งเสริมการเข้าถึง

บริการทางสังคม
• ลดเงินอุดหนุนสาธารณะและการชดเชยทางการเงิน

• ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มผล
ก าไรสูงสุด

• สร้างระบบขนส่งมวลชนท่ีน่าสนใจ 
(ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจของ
ผู้ใช้บริการ)

• ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้น้อยลง 
• ความตรงต่อเวลา
• การบริการท่ีให้ความสะดวกสบาย

กำรประยุกต์ใช้ Fare Policy กับ สมดุลของวัตถุประสงค์และมำตรกำรที่น ำมำปฏิบัติ

Cost 
recovery

Patronage
targets

Revenue
targets

Social
Equity

Customer
friendliness

Fare System
Objectives

Affordable
Fares

More
concessions

Improved
monitoring of

fare affordability

More resources
to the Public

Transport Fund

Sustainable
Public Transport

A more responsive
fare adjustment

formula

Regular fare
review exercises

A flexible fare
mechanism

Ticket to Ride: Reforming Fares and Ticketing for Sustainable Public Transport, Tourism & Transport Forum (in partnership with PwC), Australia, December 2016
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แนวคิดในกำรชดเชยโดยรัฐบำล

รำยได้และต้นทุน

ควำมสำมำรถ
ทีจ่่ำยได้ของผู้ใช้บริกำร
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ส่วนที่รัฐบำลต้องชดเชย

ที่มา: ที่ปรึกษา
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ขั้นตอนกำรวิเครำะหร์ูปแบบและอัตรำคำ่โดยสำรร่วมที่เหมำะสม 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากโครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ, ส านักงานนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, พ.ศ. 2553
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ที่มา: รวบรวมโดยที่ปรกึษา
1 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561/62 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท
2 Annual Report and Statement of Accounts 2018/19 - 24 July 2019, Transport for London
3 ANNUAL REPORT 2018, MTR CORPORATION LIMITED
4 SMRT Trains Ops Review 2019, SMRT Corporation Ltd., [Financial year ends 31 MAR 2019 / Total number of commuters on The North-South and East-West Lines (NSEWL) and 

Circle Line (CCL) each year. In 2018]
5 East Japan Railway Company Annual Report 2019
6 Taipei Rapid Transit Corporation Annual Report 2018

กำรวิเครำะห์อัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ย
Public Transport System 

(Transit Service)
เมือง/ประเทศ

รำยได้จำกกำรด ำเนินกำร
(ล้ำนบำท)

จ ำนวนเท่ียวเดินทำง
(ล้ำนคน-เท่ียวต่อป)ี

ค่ำโดยสำรเฉลี่ย
(บำทต่อเที่ยวต่อคน)

หมำยเหตุ

BTS (Core) 1 Bangkok 6,963 241 29 บาท
London Underground 2 London 42,346 

(1,050 £m)
1,384 53.24 (1.32 GBP) 1 GBP = 40.33 บาท

MTR 3 Hong Kong 82,452
(19,490 HK$m)

2,044.5 39.35 1 HK$ = 4.23 บาท

Mass Rapid Transit (MRT) 4 Singapore 16,870
(736.6 SG$m)

830 20.33 1 SG$ = 22.90 บาท

Mass Rapid Transit (MRT) 5 Japan 902,600
(3,002,043 Y$m)

6,549 137.82 1 Y$= 0.30 บาท

MRT 6 Taiwan 21,098
(19,440 NT$m)

765.5 27.56 1 NT$ = 1.09 บาท

18



Cost of fare collection (COFC) Closed-loop Open-loop (MSF Model 1) Open-loop (MSF Model 2)
Bank-related cost (%) 3.4 3.2 3.0

ที่มา: Contactless Payments and Open-loop Ticketing, L.E.K. Consulting and Mastercard, 2016

ทวีป ประเทศ ระบบขนส่งมวลชน
สัดส่วนรำยได้

ต่อต้นทุน
Fare 

system
Fare rate

ปี
(ค.ศ.)

รำยได้จำก
กำรด ำเนินกำร

ก ำไรจำก
กำรด ำเนินกำร

เอเชีย

ญี่ปุ่น
(Japan)

Hankyu Railway (Osaka) 123%
Distance 
based

¥150+ 2019
¥791.4 

ล้าน
¥114.9 

ล้าน

Tokyo Metro 127%
Distance 
based

¥170+ 2018
¥383

พันล้าน
¥82

พันล้าน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
(Hong Kong)

MTR
(Hong Kong) 124%

Mostly 
Distance 
based

HK$3.5+
(Octopus card)

2018
HK$ 19,490 

ล้าน
HK$ 8,171 

ล้าน

สาธารณรัฐสิงคโปร์
(Singapore)

SMRT Corporation
(Singapore)

101%
Distance 
based

SGD 1.40+ (เงินสด)
SGD 0.83+ (EZ-Link Card)

2017 Sing$ 791 ล้าน
Sing$ 27 

ล้าน

สาธารณรัฐไตห้วัน (Taiwan)
Taipei Rapid 

Transit System 100%
Distance 
based

NT$20+ (เงินสด)
NT$16+ (EasyCard or 

other cards)
2018

NT$ 20.12 
พันล้าน

NT$ 0.75 พันล้าน

ที่มา: ปรับปรุงจาก
 Hankyu Hanshin Holdings Integrated Report 2019
 Tokyo Metro Corporate Profile 2019
 MTR Corporation. - Annual Report 2019

 SMRT Trains LTD. Operations Review 2018
 Taipei Rapid Transit Corporation. Annual Report 2018

ตัวอย่ำงกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวกับธนำคำร (Cost Of Fare Collection (COFC)) ของ Mastercard ใน Australia

สัดส่วนรำยได้ต่อต้นทุนกำรเดินรถ (Operating Cost and Fare Ratio)
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ที่มา: ปรับปรุงจากโครงการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับระบบขนส่งประเภทอืน่ๆ 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะใหม้ีความปลอดภัย, กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม, พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินกำรของระบบขนส่งสำธำรณะรูปแบบต่ำงๆ
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รายได้ค่าโดยสาร การอุดหนนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ ต้นทุนรวม
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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 บัตรอิเล็กทรอนกิส์ที่สามารถใช้ไดก้บัผู้รับเงินรายเดยีวที่ระบุในบัตรเท่านัน้
2 Open-loop cards หมายถึง บัตรที่ใช้ได้กบัผู้รับเงินหลายราย มีระบบรักษาความปลอดภยัมากกวา่บัตรปกต ิเช่น บัตรเครดิต เป็นต้น

ที่มา: Contactless Prepaid and Bankcards in Transit Fare Collection Systems, 2010, Department of Civil and Environmental Engineering and the Engineering Systems Division, MIT.

ระบบ บริกำร
จ ำนวนผู้ใช้
(ล้ำนใบ)

เร่ิมใช้งำน
(ค.ศ.)

เมือง/ประเทศ
จ ำนวนรำยกำรต่อวัน

(ล้ำน)
Transaction 

fee (%)
Oyster Card London Underground Network, London 

Bus, Several Boats and Light Rail Service, 
National Rail 

13 2012 London, UK 10 1

OCTOPUS Card Bus, Tram, Ferries, Taxis, Railways, Parking 20 2007 Hong kong, China 10 1
T-Money Bus, Rail, Ferry, Taxi 25 (T-Money)

28 (Affiliated)
2009 Seoul, 

South Korea
13.4 (Bus)

12.6 (Subway)
1

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

12 2012 Singapore 4 1

ที่มา: (i) In-depth Interview 
(ii) Integrated urban e-ticketing for public transport and touristic sites, Science and Technology Options Assessment, 2014
(iii) https://www.hktmerchantservices.com/en/rate
(iv) https://www.octopus.com.hk
(v)  https://www.statista.com/statistics/810853/oyster-card-monthly-number-uk-united-kingdom/
(vi) https://www.oyster-rail.org.uk/about-oyster/ 

ต้นทุนค่ำธรรมเนียม (Cost Driver Range)

ตัวอย่ำงกำรคิดค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินของระบบตั๋วร่วมในต่ำงประเทศ
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แนวคิดกำรวิเครำะห์กำรชดเชยรำยได้จำกค่ำโดยสำร และกำรระดมเงินทุนเพื่อกำรชดเชย

กฎ ระเบียบในปัจจุบัน

หลักการการก าหนด
ระดับเงินอุดหนุนที่

เหมาะสม

หลักการการจัดหา
รูปแบบเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้
ของรัฐ

เงินชดเชยรายได้
จากค่าโดยสาร

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ที่มา: ที่ปรึกษา
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 คือ มูลค่าอุบัติเหตุที่ประหยัดได้  (บาท/ปี) 
 คือ ค่าเฉลี่ยการเดินทางของคนโดยรถไฟฟ้า (กิโลเมตร/คน)  
 คือ จ านวนผู้โดยสาร (คน/ปี) 

 คือ มูลค่าอุบัติเหตุ (สตางค์/คน-กิโลเมตร)   

สูตรกำรค ำนวณ มูลค่ำประหยัดจำกอุบัติเหตุ

คือ มูลค่าอุบัติเหตุที่ประหยัดได้ (บาท/ปี)
คือ ค่าเฉลี่ยการเดินทางของคนโดยรถไฟฟ้า (กิโลเมตร/คน) 
คือ จ านวนผู้โดยสาร (คน/ปี)

คือ มูลค่าอุบัติเหตุ (สตางค์/คน-กิโลเมตร) 
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สูตรกำรค ำนวณ มูลค่ำประหยัดต้นทุนมลพิษทำงอำกำศ 

           

                           

 

   

                       

 

   

      

 
 

  คือ มูลค่าประหยัดต้นทุนมลพิษทางอากาศ  (บาท) 
      คือ ระยะทางที่ยานพาหนะทั้งหมดในพื้นที่อิทธิพลเดินทาง ในกรณีไม่มีโครงการ (คน-km) 

       คือ ระยะทางที่ยานพาหนะทั้งหมดในพื้นที่อิทธิพลเดินทาง ในกรณีมีโครงการ (คน-km) 
       คือ ต้นทุนภายนอกจากมลพิษ (สตางค์/คน -km)                
               

คือ มูลค่าประหยัดต้นทุนมลพิษทางอากาศ (บาท)

คือ ระยะทางที่ยานพาหนะทั้งหมดในพื้นที่อิทธิพลเดินทาง ในกรณีไม่มีโครงการ (คน-km)

คือ ระยะทางที่ยานพาหนะทั้งหมดในพื้นที่อิทธิพลเดินทาง ในกรณีมีโครงการ (คน-km)

คือ ต้นทุนภายนอกจากมลพิษ (สตางค์/คน-km)
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สูตรกำรค ำนวณ มูลค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้

 

 

 

 
 

 คือ มูลค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้  (บาท/ปี) 
          คือ ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง (บาท/ลิตร) 
        คือ ค่าเฉลี่ยการเดินทางของคนโดยรถไฟฟ้า (กิโลเมตร/คน) 
        คือ จ านวนผู้โดยสาร (คน/ปี) 
        คือ  Occupancy rate ค่าเฉลี่ยจ านวนคนต่อรถยนต์ส่วนบุคคล (คน/คัน) 
         คือ อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง (กิโลเมตร/ลิตร) 

คือ มูลค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ (บาท/ปี)

คือ ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง (บาท/ลิตร)
คือ ค่าเฉลี่ยการเดินทางของคนโดยรถไฟฟ้า (กิโลเมตร/คน)
คือ จ านวนผู้โดยสาร (คน/ปี)
คือ Occupancy rate ค่าเฉลี่ยจ านวนคนต่อรถยนต์ส่วนบุคคล (คน/คัน)
คือ อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง (กิโลเมตร/ลิตร)

25



ข้อมูลกำรเดินทำง
โดยเรือโดยสำร

ข้อมูลกำรเดินทำง
โดยรถโดยสำรประจ ำทำง

ข้อมูลกำรเดินทำง
โดยรถไฟฟ้ำ

ข้อมูลกำรเดินทำง
โดยรถไฟฟ้ำชำนเมือง

ระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงและค่ำโดยสำร

- Average Trip Length
- Average Fare

CCH Database

กำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำงส ำหรับระบบตั๋วร่วม

ที่มา: ที่ปรึกษา



กำรจัดเก็บข้อมูลของระบบขนส่งมวลชนที่เปิดให้บริกำรในปัจจุบัน
ระบบขนส่งมวลชน

ผู้ประกอบกำร
(Operator)

ชนิดบัตรโดยสำรหรือ
ระบบบัตรโดยสำร

ข้อมูลผู้โดยสำร ข้อมูลกำรเดินทำงของผู้โดยสำร ข้อมูลค่ำโดยสำร

รถไฟฟ้าสายสีเขียว บริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (BTSC)

Smart Pass, rabbit มีการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารใน
ระบบบัตร rabbit

มีการจัดเก็บข้อมูลการเดินทางเข้า-
ออกสถานีผ่าน Reader ท่ี 
Automatic Gate

มีการจัดเก็บในระบบ AFC

รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(BEM)

MRT, MRT Plus, 
Mangmoom

มีการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารใน
ระบบบัตร MRT, MRT Plus,
Mangmoom

มีการจัดเก็บข้อมูลการเดินทางเข้า-
ออกสถานีผ่าน Reader ท่ี 
Automatic Gate

มีการจัดเก็บในระบบ AFC

รถไฟฟ้าสายสีม่วง บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(BEM)

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
จ ากัด(SRTET) 1

SRT Smart Pass มีการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารใน
ระบบบัตร Smart Pass

มีการจัดเก็บข้อมูลการเดินทางเข้า-
ออกสถานีผ่าน Reader ท่ี 
Automatic Gate

มีการจัดเก็บในระบบ AFC

รถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ BRT บริษัท กรุงเทพธนาคม 
จ ากัด (KT)

BRT (SJT), rabbit มีการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารใน
ระบบบัตร rabbit

มีการจัดเก็บข้อมูลการเดินทางเข้า-
ออกสถานีผ่าน Reader ท่ี 
Automatic Gate

มีการจัดเก็บในระบบ AFC

รถโดยสารประจ าทาง องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (BMTA)

เงินสด, Smart Pass, 
EMV Card

เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร EMV เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร EMV เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร EMV 

บริษัท ชัยวิเศษ 
แทร์นสปอท จ ากัด 
Microbus (หมอชิต-
ศาลายา)

เงินสด, rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit 

บริษัท สมาร์ทบัส จ ากัด       เงินสด, rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit 

เรือโดยสาร (เรือด่วนเจ้าพระยา จ ากัด) บริษัท.เรือด่วนเจ้าพระยา 
จ ากัด

เงินสด, rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit 

เรือโดยสาร (เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ) บริษัท กรุงเทพธนาคม 
จ ากัด (KT) 

เงินสด, rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit 

เรือโดยสาร (เรือข้ามฟาก) บริษัท สุภัทรา จ ากัด เงินสด, rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit เฉพาะกรณีที่ใช้บัตร rabbit 

หมายเหต:ุ 
1 บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ ากัด ได้รับสัมปทาน 50 ปี (พ.ศ. 2562-2612)

ที่มา: ที่ปรึกษา 27



ระบบ
ควำมสำมำรถ

ของระบบจัดเก็บ
รำยได้อัตโนมัติ

โครงสร้ำง
ค่ำโดยสำร

ประเภทตั๋ว

ระบบจัดเก็บ
รำยได้อัตโนมัติ
ปัจจุบันและ

อนำคต

ข้อมูลโดยสังเขปของระบบจัดเก็บรำยได้อัตโนมัติปัจจุบัน

เส้นทำง ประเภทอุปกรณ์ จ ำนวน *
ผู้จัดจ ำหน่ำย

ฮำร์ดแวร์
ผู้จัดจ ำหน่ำย
ซอฟท์แวร์

รถไฟฟ้ำ
สำยสีเขียว 
และรถไฟฟ้ำ
สำยสีทอง

(BTS)

ส าหรับจ านวน
อุปกรณ์ระบบ
จัดเก็บรายได้
อัตโนมัติ 
ความสามารถ
รองรับสูงสุดของ
ระบบและ
จ านวนธุรกรรม
ต่อวัน ยังไม่
สามารถทราบได้

คิดตามระยะทาง 
โดยมีอัตรา
ค่าโดยสาร
เริ่มต้นที่ก าหนด
ไว้ หรืออัตรา
ค่าโดยสารเดียว
ตลอดเส้นทาง 
(S7 และ S8, S9 
ถึง S12) และ
สายสีทอง 

1. ตั๋วแบบ
เที่ยวเดียว 
(Thin Card)

2. บัตรวัน 
(Thin Card)

3. BTS Sky 
SmartPass

4. BTS 
SmartPass
30 วัน 

5. rabbit Card

บัตร BTS 
SmartPass
ถูกแทนที่โดย 
rabbit pass 
และก าลังอยู่
ระหว่างการ
พิจารณารองรับ
บัตร MRT และ 
MRT plus และ
บัตรแมงมุม
ในอนาคต

ไม่รวมส่วนต่อขยาย
สีลมและสุขุมวิท 
(BTS ส่วนหลัก) 
(N1 ถึง N8, E1 ถึง 
E8, S1 ถึง S6)

Gate (readers)
352

CUBIC, upgrade by 
STE

CUBIC, upgrade by 
MSI

จุดจ าหน่าย (POS) 112 STE MSI
ระบบคอมพิวเตอร์สถานี

24 stations CUBIC and STE CUBIC and MSI

ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง

1 CUBIC and MSI CUBIC and MSI

- ส่วนต่อขยายสีลม 
(S7 และ S8)
- ส่วนต่อขยาย
สุขุมวิท (E9 ถึง E13)
- ส่วนต่อขยายสีลม 
(S9 ถึง S12)

Gate (readers) 146 STE MSI
จุดจ าหน่าย (POS) 56 STE MSI
ระบบคอมพิวเตอร์สถานี

11 stations CUBIC and STE CUBIC and MSI

ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง

- - -

- ส่วนต่อขยาย
สายสีเขียว  
(E13 ถึง E23, N9 
ถึง N24)

Gate (readers) 520 STE MSI
จุดจ าหน่าย (POS) 169 STE MSI
ระบบคอมพิวเตอร์สถานี

24 CUBIC and STE CUBIC and MSI

ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง

1 CUBIC and STE CUBIC and MSI

สายสีทอง (G1 ถึง 
G3)

Gate (readers) 38 STE MSI
จุดจ าหน่าย (POS) 8 STE MSI
ระบบคอมพิวเตอร์สถานี

3 stations CUBIC and STE CUBIC and MSI

ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง

- - -

โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบจัดเก็บรำยได้อัตโนมัติของไทย

หมายเหตุ : *ไม่รวม Spare reader
ที่มา: ปรับปรุงจาก โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 28



โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบจัดเก็บรำยได้อัตโนมัติของไทย (ต่อ)
ระบบ

ควำมสำมำรถของ
ระบบจัดเก็บ

รำยได้อัตโนมัติ

โครงสร้ำง
ค่ำโดยสำร

ประเภทตั๋ว
ระบบจัดเก็บรำยได้

อัตโนมัติปัจจุบันและ
อนำคต

ข้อมูลโดยสังเขปของระบบจัดเก็บรำยได้อัตโนมัติปัจจุบัน

เส้นทำง ประเภทอุปกรณ์ จ ำนวน*
ผู้จัดจ ำหน่ำย

ฮำร์ดแวร์
ผู้จัดจ ำหน่ำย
ซอฟท์แวร์

รถโดยสำร
ด่วนพิเศษ 

BRT

ส าหรับจ านวนอุปกรณ์
ระบบจัดเก็บรายได้
อัตโนมัติ ความสามารถ
รองรับสูงสุดของระบบ
และจ านวนธุรกรรม
ต่อวัน ยังไม่สามารถ
ทราบได้

เป็นแบบอัตรา
ค่าโดยสารเดียวตลอด
เส้นทาง

1. ตั๋วเที่ยวเดียว 
(Smart tickets)

2. BTS Sky 
SmartPass
3. rabbit Card

ใช้ระบบของ rabbit สาทร-ราชพฤกษ์
ระบบจัดเก็บรายได้อัตโนมัตขิองรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT รองรับสถานีทั้งหมด 12 สถานี 
ประกอบด้วยฮาร์ดแวร ์STE และซอฟท์แวร์ MSI โดยเป็นระบบปิด

รถไฟฟ้ำ
สำยสีม่วง 

และรถไฟฟ้ำ
สำยสีน้ ำเงิน

(MRT)

ส าหรับจ านวนอุปกรณ์
ระบบจัดเก็บรายได้
อัตโนมัติ ความสามารถ
รองรับสูงสุดของระบบ
และจ านวนธุรกรรม
ต่อวัน ยังไม่สามารถ
ทราบได้

คิดตามระยะทาง โดยมี
อัตราค่าโดยสารเริ่มต้น
ที่ก าหนดไว้

1. แบบเที่ยวเดียว 
(Smart token)

2. บัตรโดยสารชนิด
เติมเงิน

ใช้ระบบของ MRTA 
และบัตรแมงมุม โดยใน
อนาคตระยะสั้นจะท า 
Interoperability กับ
ระบบ BSS เพื่อใช้
เดินทางบนระบบ BTS 
ได้

สายสีน้ าเงิน 
(บางซ่ือ-หัวล าโพง-
บางแค)
สายสีม่วง 
(บางใหญ่-เตาปูน)

ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัต ิสายสีน้ าเงิน และสายสีม่วงใช้ระบบของ Thales

รถไฟฟ้ำเชื่อม
ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ

(ARL)

ส าหรับจ านวนอุปกรณ์
ระบบจัดเก็บรายได้
อัตโนมัติ ความสามารถ
รองรับสูงสุดของระบบ
และจ านวนธุรกรรม
ต่อวัน ยังไม่สามารถ
ทราบได้

City line คิดตาม
ระยะทาง

1. City Line 
เที่ยวเดียว
(Smart Token)

2. บัตรสะสมมูลค่า

ปัจจุบันใช้ระบบของ 
ARL แต่จะใช้ระบบ
ของ บริษัท รถไฟ
ความเร็วสูงสาย
ตะวันออกเชื่อมสาม
สนามบิน จ ากัดใน
อนาคต

สุวรรณภูมิ-พญาไท ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัต ิใช้ระบบ Thales

รถโดยสำร
ประจ ำทำง 
(ขสมก.)

มีการใช้ระบบ EMV ใน
การรับช าระเงินผ่าน
เครื่อง Mobile EDC 

คิดตามระยะทาง โดยมี
อัตราค่าโดยสารเริ่มต้น
ที่ก าหนดไว้

1. ตั๋วกระดาษ
2. บัตรโดยสาร

อิเล็กทรอนิกส์
3. บัตรเดบิตและ บัตร

เครดิตแบบ EMV 

ระบบรถโดยสาร
ประจ าทาง เป็นแบบ
ป้อนข้อมูลด้วยมือ
ผ่านเครื่อง EDC ไม่
รวมถึง
การช าระค่าโดยสาร
แบบเที่ยวเดียวด้วย
เงินสด

ใช้เครื่อง EDC โดยต้องแจ้งจุดหมายแก่พนักงานเกบ็ค่าโดยสาร เพื่อให้พนักงานป้อนขอ้มลูค่าโดยสารที่เรยีกเก็บบน
เครื่อง EDC เพื่อให้เครื่องหักเงินออกจากบัตร

หมายเหตุ : *ไม่รวม Spare reader
ที่มา: ปรับปรุงจาก โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 29



โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบจัดเก็บรำยได้อัตโนมัติของไทย (ต่อ)

หมายเหตุ : *ไม่รวม Spare reader
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก

ระบบ
ควำมสำมำรถของระบบ
จัดเก็บรำยได้อัตโนมัติ

โครงสร้ำง
ค่ำโดยสำร

ประเภทตั๋ว
ระบบจัดเก็บรำยได้

อัตโนมัติปัจจุบันและ
อนำคต

ข้อมูลโดยสังเขปของระบบจัดเก็บรำยได้อัตโนมัติปัจจุบัน

เส้นทำง
ประเภท
อุปกรณ์

จ ำนวน *
ผู้จัดจ ำหน่ำย

ฮำร์ดแวร์
ผู้จัดจ ำหน่ำยซอฟท์แวร์

ทำงพิเศษแห่ง
ประเทศไทย
(Easy Pass)

ระบบการเก็บค่าธรรมเนียม
แบบอัตโนมัตินั้น อาศัยการ
อ่านข้อมูลจาก RFID tag ซ่ึง
ติดอยู่บนยานพาหนะแต่ละ
คัน

คิดเป็นแบบ
อัตราเดียว แต่จะ
แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของ
ยานพาหนะ

1. ตั๋วกระดาษ
2. บัตรโดยสาร

อิเล็กทรอนิกส์

ระบบในปัจจุบันนั้น เป็น
แบบ On-line ท าให้
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีที่มีอยู่มีความ
เป็นไปได้ที่จะรองรับ
ตั๋วร่วม

ระบบการเก็บค่าธรรมเนียมประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ชนิด ได้แก่ อุปกรณ์ประจ าตู้เก็บค่าผ่านทาง 
และระบบคอมพิวเตอร์ประจ าด่าน โดยอุปกรณ์ประจ าตู้เก็บค่าผ่านทางมี เครื่องตรวจสอบบัตรสมาร์ท
การ์ด เครื่องควบคุมส าหรับเจ้าหน้าที่ (ส าหรับช่องทางที่ช าระด้วยเงินสดเท่านั้น) และอุปกรณ์ควบคุม
ช่องทางเดินรถ ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ประจ าด่านต้องสามารถสื่อสารได้กับอุปกรณ์ประจ าตู้เก็บค่าผ่าน
ทาง และสามารถท างานได้ เช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์สถานี สามารถประมวลข้อมูลการใช้งาน 
Usage data (UD) กระจาย Configuration Data (CD) และ สามารถจัดท ารายงานที่จ าเป็นได้

ทำงหลวงพิเศษ
ระหว่ำงเมือง 
(Motorway)

(M- Pass)

ระบบการเก็บค่าธรรมเนียม
แบบอัตโนมัตินั้น อาศัยการ
อ่านข้อมูลจาก RFID tag ซ่ึง
ติดอยู่บนยานพาหนะแต่ละ
คัน

คิดเป็นแบบ
อัตราเดียว แต่จะ
แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของ
ยานพาหนะ

1. ตั๋วกระดาษ
2. บัตรโดยสาร

อิเล็กทรอนิกส์

ระบบในปัจจุบันนั้น เป็น
แบบ On-line ท าให้
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีที่มีอยู่มีความ
เป็นไปได้ที่จะรองรับ
ตั๋วร่วม

ระบบการเก็บค่าธรรมเนียมประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ชนิด ได้แก่ อุปกรณ์ประจ าตู้เก็บค่าผ่านทาง 
และระบบคอมพิวเตอร์ประจ าด่าน โดยอุปกรณ์ประจ าตู้เก็บค่าผ่านทางมี เครื่องตรวจสอบบัตรสมาร์ท
การ์ด เครื่องควบคุมส าหรับเจ้าหน้าที่ (ส าหรับช่องทางที่ช าระด้วยเงินสดเท่านั้น) และอุปกรณ์ควบคุม
ช่องทางเดินรถ ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ประจ าด่านต้องสามารถสื่อสารได้กับอุปกรณ์ประจ าตู้เก็บค่าผ่าน
ทาง และสามารถท างานได้ เช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์สถานี สามารถประมวลข้อมูลการใช้งาน 
Usage data (UD) กระจาย Configuration Data (CD) และ สามารถจัดท ารายงานที่จ าเป็นได้

เรือโดยสำร
ใช้บัตร rabbit 
(บางเส้นทาง)

คิดตามระยะทาง 
โดยมีอัตราค่า
โดยสารเริ่มต้นที่
ก าหนดไว้

1. ตั๋วกระดาษ
2. บัตร rabbit 

(บางเส้นทาง)

ระบบเรือโดยสารจะเป็น
การติดตั้งเครื่องตรวจสอบ
บัตรสมาร์ทการ์ดที่ท่าเรือ

ระบบเรือโดยสารเป็นการติดตั้งเครื่องตรวจสอบ บัตรสมาร์ทการ์ด โดยเครื่องต้องสามารถตรวจสอบ
ประเภทของเรือได้โดยอัตโนมัติ เพื่อท าการค านวณอัตราค่าโดยสารได้อย่างถูกต้อง หรือติดตั้งน า RFID 
tag ไว้บนเรือ (นอกจากนั้นแล้ว นายท่าสามารถใช้บัตรประจ าตัวพนักงาน เพื่อตรวจสอบประเภทของเรือ
ได้อีกด้วย) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบจะใกล้เคียงกับการติดตั้งเครื่องตรวจสอบบัตรสมาร์ทการ์ดบนรถ 
และระบบคอมพิวเตอร์กลางของระบบรถโดยสารประจ าทางในส่วนของระบบสื่อสารสามารถใช้งาน
เครือข่ายโทรศัพท์
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กลไกกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม

ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับบริกำร :
การบริหารโครงสร้างค่าโดยสารร่วมและ

โครงสร้างค่าธรรมเนียม
ท่ีเป็นธรรมต่อผู้ใช/้ผู้รับบริการ

ผู้ประกอบกำรระบบขนส่ง
มวลชนและธุรกิจที่เข้ำร่วม :

การแข่งขันทางธุรกิจ          
ที่เป็นธรรม

สถำบันกำรเงิน :
ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม
ท่ีเหมาะสมและการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ภำครัฐ :
ความชอบธรรมในการสนับสนุน

ระบบตั๋วร่วมของภาครัฐ 
ต่อภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม

1. โครงสร้ำงค่ำโดยสำรร่วมและค่ำธรรมเนียม
ที่ถูกถ่ำยโอนสู่ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับบริกำร

2. กำรแข่งขันทำงธุรกิจที่เป็นธรรมระหว่ำง
ผู้ให้บริกำร/ผู้ประกอบกำร/สถำบันกำรเงิน

3. กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์
4. กำรสนับสนุนของภำครัฐในกำรลงทุนและ

กำรชดเชยรำยได้จำกค่ำโดยสำรร่วม
5. กำรพัฒนำบุคลำกรในภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. กำรติดตำมและประเมินผล

ควำมเป็นอิสระ 
(Independence)

นโยบำยพัฒนำระบบ
ตั๋วร่วมและค่ำโดยสำรร่วม

กลไกกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
ที่มา: ที่ปรึกษา
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลระบบตั๋วร่วม

ที่มา: รวบรวมจาก โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ,ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,2556
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

ประเทศ Common Ticket ผู้ลงทุน ผู้ด ำเนินกำร ผู้บ ำรุงรักษำ Clearing House ผู้ออกนโยบำย ผู้ก ำกับดูแล

Hong Kong OCTOPUS Card Octopus Cards Limited Octopus Cards Limited Octopus Cards Limited Octopus Cards Limited
Octopus Holdings 

Limited
Hong Kong Monetary 

Authority (HKMA)

Singapore EZ-Link Card
Ministry of Finance 
(MOF ) (ผ่านLTA)

Transit Link Pte Ltd. MSI และ PTOs Transit Link Pte Ltd.
Monetary Authority of 

Singapore (MAS)
Public Transport 
Council (PTC)

Japan
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

Taiwan Easy Card 
Taipei City 

Government
Easy Card Corporation Easy Card Corporation Hyweb (TSCC)

Taipei City 
Government

Taipei City 
Government

South Korea T-money Card
Seoul Metropolitan 

Government
T-Money T-Money KSCC

Seoul Metropolitan 
Government 

Seoul Metropolitan 
Government

Malaysia Touch’n GO TERAS TNGSB TNGSB RTGS TNGSB TNGSB

London Oyster Card
Mayor of London 

(ผ่าน TfL)
TfL & TransSys
(Cubic & EDS)

TransSys
(Cubic & EDS)

Transport for London 
(TfL)

Mayor of London
Transport for London 

(TfL)

Australia SmartRider Card Rapid KL Transperth Transperth Transperth
Public Transport 

Authority
Public Transport 

Authority

China Yikatong Card 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

Ministry of Transport, 
China Transport 

Telecommunication & 
Information Center

Ministry of Transport, 
China Transport 

Telecommunication & 
Information Center
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ก ำหนดนโยบำย

พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน

ก ำกับดูแล

ให้บริกำร
BTSC, BEM, ARL, NBM, KT,

EBM, รถร่วมเอกชน,
บริษัทเดินเรือเอกชน

ขสมก.

ขร.
ขบ.
จท.

สนข.

กทม.

รฟม.
รฟท.

กระทรวงคมนำคม

ที่มา: ปรับปรุงจากโครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม, พ.ศ. 2553

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำและกำรเสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

หมายเหตุ: 1 http://www.otp.go.th/index.php/post/view?id=2915
2 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากกฎหมาย 

ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี
3 มาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
4 มาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การจดัท ารา่งกฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
5 ในกรณีที่มีการร้องขอจาก สนข.

ที่มา: ปรับปรุงจากขั้นตอนการจดัท าร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ตราขึ้นเพื่อรองรบัหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ 
ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย), กองพัฒนากฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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เงื่อนไขตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุน

พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงิน
กำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

พระรำชบัญญัติกำรบริหำร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

(1) มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งที่ชัดเจน และเป็นกรณีที่เป็น
กิจกรรมที่หน่วยงำนของรัฐต้องปฏิบัติตำมหน้ำที่เพ่ือ
สำธำรณะประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและ
สังคม 

(2) เหมำะสมที่จะอนุญำตให้น ำรำยรับจำกกำรด ำเนิน
กิจกรรมน้ันสมทบทุนไว้ใช้จ่ำยได้ 

(3) ไม่ซ้ ำซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว 

(1) มีควำมจ ำเป็นต้องจัดตั้งตำมนโยบำยของรัฐบำล 

(2) ไม่มีกำรด ำเนินกำรในลักษณะเดียวกับภำรกิจปกติของ
หน่วยงำนของรัฐที่ขอจัดตั้ง และไม่ซ้ ำซ้อนกับหน้ำที่ของ
หน่วยงำนของรัฐอื่น หรือทุนหมุนเวียนที่ได้ด ำเนินกำรอยู่
แล้ว และ 

(3) ไม่เป็นกำรประกอบกิจกำรแข่งขันกับภำคเอกชน 
รัฐวิสำหกิจ หรือกิจกรรมที่เอกชนหรือรัฐวิสำหกิจสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้
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ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน

ก ำหนดให้กำรขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระท ำได้โดยหน่วยงำนของรัฐใน 2 ลักษณะ คือ

1) กำรขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนภำยใต้
ร่ำงกฎหมำยเฉพำะ (พระรำชบัญญัต)ิ เช่น 

• กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ที่
จัดตั้งขึ้นภำยใต้พระรำชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544

• กองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม จัดตั้งขึ้นภำยใต้พระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
พ.ศ. 2543

2) กำรขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนภำยใต้กฎหมำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เช่น 

• กองทุนเงินหมุนเวียนเพื่อพัฒนำกฎหมำย 
ซึ่งจัดตั้งภำยใต้พระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2538

• กองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐ 
ที่จัดตั้งภำยใต้พระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติมประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560
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ขั้นตอนจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน

จัดท ำข้อมูลรำยละเอียดตำมที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

• วัตถุประสงค์ของกองทุน 
• แหล่งที่มาของกองทุน 
• คณะกรรมการกองทุน 
• วิธีการเบิกจ่าย 
• วิธีการบริหารจัดการกองทุน 

เสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรบริหำรทุนหมุนเวียน

เสนอผลกำรพิจำรณำให้
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้

ควำมเห็นชอบ 

ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยเพื่อ

จัดตั้งทุนหมุนเวียน
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แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลของคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

ที่มา: ที่ปรึกษา

กระทรวงคมนำคม

คณะกรรมกำรบริหำร
จัดกำรระบบตั๋วร่วม

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ภำรกิจท่ีเกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้ประเมิน
กลุ่มผู้ให้ค ำปรึกษำ

แผนกำรติดตำมและ
ประเมินผลระยะยำว

กำรประเมินผล
ตำมรอบระยะเวลำ
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หมายเหต:ุ รายงานผลงานทางวิชาการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ที่มา: ที่ปรึกษา

รำยกำร

รำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร (Technical Paper)
ฉบับท่ี 1: 

Common Ticket Technology
ฉบับท่ี 2 : 

Cyber Security กับ ระบบต๋ัวร่วม
ฉบับท่ี 3 : 

Data Processing Application 
เพ่ือกำรประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนกำร
ก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม

- เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานระบบการ
ช าระเงินต่างๆ ท่ีได้รับการยอมรับเป็นสากล

- เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันการก่อ
อาชญากรรม การคุกคาม การท าลาย 
การจารกรรม และความผิดพลาดต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูลเป็นส าคัญ 

- สร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

- การป้องกันข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มลูกค้า การ
รบกวนการท างานหรือการด าเนินธุรกรรม 
ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบตั๋วร่วม

- เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนที่จะเข้า
ร่วมระบบตั๋วร่วม

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีการรับช าระ
เงินของระบบตั๋วร่วมในอนาคต

ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ

ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลของระบบตั๋ว
ร่วมและการประยุกต์ใช้
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กระบวนกำร On-the-job Training

ก ำหนดผู้เข้ำร่วมและ
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น

ก ำหนดแนวคิด/ทฤษฏี 
พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์

ก ำหนดช่วงเวลำ และ Trainer

ประเมินผลรำยบุคคล

วิเครำะห์ Training Needs

หลักสูตรกำรฝึกอบรม OJT

ด ำเนินกำร

ประเมินผล

กระบวนกำร สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร
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เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ

Cyber Security กับตั๋วร่วม - เพื่อให้เข้าใจวิธีการป้องกันต่อการ
ก่ออาชญากรรม การคุกคาม การ
ท าลาย การจารกรรม และความ
ผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับข้อมูล
ระบบตั๋วร่วม 

- เพื่อให้เข้าใจวิธีการป้องกันข้อมูล
ส่วนตัวของกลุ่มลูกค้า การรบกวน
การท างานหรือการด าเนินธุรกรรม 
และผลกระทบที่ส่งผลต่อระบบ
ตั๋วร่วม

ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ

Data Processing Application เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
ก ากับการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

- เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลการเดินทาง เพื่อ
การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลของ
ระบบตั๋วร่วมและการประยุกต์ใช้

กำรฝึกอบรม

หมายเหตุ: หัวข้อการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ที่มา: ที่ปรึกษา
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กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ประกอบกำรจัดประชุมสัมมนำและฝึกอบรม
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ช่วงเวลำที่จัด

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม

สื่อ/เอกสำรที่ใช้ สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ

1. การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์
โครงการและน าเสนอรายงานเบื้องต้น 
(Inception Report) เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ครั้งที่ 1 

เพื่อน าเสนอแนว
ทางการด าเนินงาน 
และรวบรวมความ
ต้องการ ความคิดเห็น
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการ
ด าเนินงาน 

หลังจากได้รับความ
เห็นชอบรายงานเบื้องต้น 
(Inception Report) 
จาก สนข.

ไม่น้อยกว่า 
200 คน

 บอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงการ (Backdrop) 

 ป้าย (Rollup) 
ขนาดเล็ก 

 แผ่นพับ (Pamphlet) 

 เอกสารประกอบ 
 วีดิทัศน์ชุดท่ี 1
 เว็บไซต์ (website)

ประชาสัมพันธ์
โครงการ

(i) ผู้เข้าร่วมได้รับทราบข้อมูล
โครงการ

(ii) แนวคิดของผู้เข้าร่วมงานต่อ
แนวทางการด าเนินงาน

(iii) ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ หรือการเข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการ

2. การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus 
Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 

เพ่ือน าเสนอข้อมูลการ
ด าเนินงาน รวมท้ังรับ
ฟังข้อเสนอและความ
คิดเห็นจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชน

หลังจากได้รับความ
เห็นชอบรายงาน
ความก้าวหน้า ฉบับท่ี 2 
(Progress Report No.2)
จาก สนข.

ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

 บอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงการ (Backdrop) 

 ป้าย (Rollup) 
ขนาดเล็ก 

 แผ่นพับ (Pamphlet) 

 เอกสารประกอบ 
 วีดิทัศน์ชุดท่ี 1
 เว็บไซต์ (website)

ประชาสัมพันธ์
โครงการ

รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ความคาดหวัง ของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา

3. การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus 
Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

เพื่อน าเสนอข้อมูลการ
ด าเนินงาน รวมท้ังรับ
ฟังข้อเสนอและความ
คิดเห็นจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชน

หลังจากได้รับความ
เห็นชอบรายงาน
ความก้าวหน้า ฉบับท่ี 2 
(Progress Report No.2) 
จาก สนข.

ไม่น้อยกว่า 
50 คน

 บอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงการ (Backdrop) 

 ป้าย (Rollup) 
ขนาดเล็ก 

 แผ่นพับ (Pamphlet) 

 เอกสารประกอบ 
 วีดิทัศน์ชุดท่ี 1
 เว็บไซต์ (website)

ประชาสัมพันธ์
โครงการ

รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ความคาดหวัง ของภาคเอกชน
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา

4. การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์
โครงการและน าเสนอผลการศึกษา 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2 

เพื่อน าเสนอแนว
ทางการด าเนินงาน 
และรวบรวมความ
ต้องการ ความคิดเห็น
เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการ
ด าเนินงาน 

หลังจากได้รับความ
เห็นชอบรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) จาก 
สนข.

ไม่น้อยกว่า 
200 คน

 บอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงการ (Backdrop) 

 ป้าย (Rollup) 
ขนาดเล็ก 

 แผ่นพับ (Pamphlet) 

 เอกสารประกอบ 
 วีดิทัศน์ชุดท่ี 1
 เว็บไซต์ (website)

ประชาสัมพันธ์
โครงการ

(i) ผู้เข้าร่วมได้รับทราบข้อมูล
โครงการ

(ii) แนวคิดของผู้เข้าร่วมงานต่อ
แนวทางการด าเนินงาน

(iii) ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ หรือการเข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการ 42



กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ประกอบกำรจัดประชุมสัมมนำและฝึกอบรม (ต่อ)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ช่วงเวลำที่จัด

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม

สื่อ/เอกสำรที่ใช้ สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ

5. การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus 
Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 3

เพื่อน าเสนอข้อมูลการ
ด าเนินงาน รวมท้ังรับ
ฟังข้อเสนอและความ
คิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
และประชาชน

หลังจากได้รับ
ความเห็นชอบ
รายงานฉบับกลาง 
(Interim Report)
จาก สนข.

ไม่น้อย
กว่า 

50 คน

บอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงการ (Backdrop) 

ป้าย (Rollup) 
ขนาดเล็ก 

แผ่นพับ (Pamphlet) 

 เอกสารประกอบ 
วีดิทัศน์ชุดท่ี 1
 เว็บไซต์ (website)
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความ
คาดหวัง ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

6. การฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี สนข. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เดือนท่ี 13 และ
เดือนท่ี 16 
(ช่วงเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง ตาม
ความเหมาะสม)

ครั้งละ
ไม่น้อย
กว่า 

20 คน 

 เอกสารประกอบการฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีของ สนข. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการก ากับ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

7. การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการ
และน าเสนอผลการศึกษา เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน ครั้งท่ี 3 

เพ่ือน าเสนอผล
การศึกษา และรวบรวม
ความต้องการ ความ
คิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุง
รายงาน 

หลังจากได้รับ
ความเห็นชอบ 
ร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
(Draft Final 
Report) จาก 
สนข.

ไม่น้อย
กว่า 

200 คน

บอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงการ (Backdrop) 

ป้าย (Rollup) 
ขนาดเล็ก 

แผ่นพับ (Pamphlet) 

 เอกสารประกอบ 
วีดิทัศน์ชุดท่ี 2
 เว็บไซต์ (website)
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

(i) ผู้เข้าร่วมได้รับทราบข้อมูลผล
การศึกษาของโครงการ

(ii) แนวคิดของผู้เข้าร่วมงานต่อแนวทางการ
ปรับปรุงผลการศึกษา

(iii) ความร่วมมือในการให้ข้อมูล หรือการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมภายหลัง
จบโครงการ

8. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎหมายในการก ากับการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ))

เพื่อน าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการระบบตั๋ว
ร่วม พ.ศ. .... และรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการจัดท าร่าง
กฎหมาย 

หลังจากได้รับ
ความเห็นชอบ 
ร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
(Draft Final 
Report) จาก 
สนข.

ไม่น้อย
กว่า 

50 คน

ร่างพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. …
(ร่าง พ.ร.บ.ฯ)

บอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงการ (Backdrop)

ป้าย (Rollup) 
ขนาดเล็ก 

แผ่นพับ 
(Pamphlet) 

 เอกสารประกอบ
วีดิทัศน์ชุดท่ี 3
 เว็บไซต์ (website) 
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

ความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. ....

หมายเหตุ : - กิจกรรมการประชาสัมพนัธ/์การฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- วีดิทัศน์ชุดที ่1 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงผลการศึกษา ส าหรับประกอบการสัมมนาเพือ่แนะน าโครงการและรบัฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
- วีดิทัศน์ชุดที ่2 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงผลการศึกษา ส าหรับประกอบการสัมมนาเพือ่น าเสนอผลการศึกษาและรบัฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
- วีดิทัศน์ชุดที ่3 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงผลการศึกษา ส าหรับประชุมรับฟังความคิดเห็นรา่งกฎหมายในการก ากบัการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม (ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม (ร่าง พ.ร.บ.ฯ)) (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)

ที่มา: ที่ปรึกษา

43
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กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรเผยแพร่และ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
เดือน วัตถุประสงค/์หัวข้อกำร

ประชำสัมพันธ์
สื่อ/เอกสำรที่ใช้ สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ

1 แนะน าโครงการ  เอกสารแนะน าโครงการ
 Power Point น าเสนอสรุปสาระส าคัญ

 รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
 InfoGraphic สรุปประเด็นส าคัญ

ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูลความเป็นมา หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และ
ผลที่จะได้รับ

2 การสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1

 เอกสารประกอบการสัมมนา ครั้งท่ี 1
 ป้าย (Rollup) ขนาดเล็ก 
 แผ่นพับ (Pamphlet)

 วีดิทัศน์ชุดท่ี 1
 ภาพบรรยากาศการสัมมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1

ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูล สาระส าคัญ เนื้อหาการ
น าเสนอ และสื่อประชาสัมพันธ์ของการสัมมนา
ประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1

3 สรุปสาระส าคัญรายงาน
ความก้าวหน้า ฉบับท่ี 1 
(Progress Report No 1)

 Power Point น าเสนอสรุปสาระส าคัญรายงานความก้าวหน้า 1
 InfoGraphic สรุปประเด็นส าคัญ

ผู้เข้าชมได้รับทราบสาระส าคัญรายงาน
ความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report No 1)

4 ภาพรวมกรอบแนวคิดของโครงการ  InfoGraphic ภาพรวมกรอบแนวคิด
ของโครงการ

 เอกสารสรุปภาพรวมกรอบแนวคิด
ของโครงการ

ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูลภาพรวมกรอบแนวคิด
ของโครงการ

5 งานการส ารวจภาคสนาม ภาพบรรยากาศงานการส ารวจภาคสนาม ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานส ารวจภาคสนาม

6 สรุปสาระส าคัญรายงาน
ความก้าวหน้า 2 ฉบับที่ 2 (Progress 
Report No 2)

 Power Point น าเสนอสรุปสาระส าคัญรายงานความก้าวหน้า 2
 InfoGraphic สรุปประเด็นส าคัญ

ผู้เข้าชมได้รับทราบสาระส าคัญรายงาน
ความก้าวหน้า ฉบับที่ 2  (Progress Report No 2)

หมายเหตุ: กิจกรรมการประชาสัมพนัธอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* พระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตราขึ้นเพื่อรองรบัหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย)
- วีดิทัศน์ชุดที ่1 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงผลการศึกษา ส าหรับประกอบการสัมมนาเพื่อแนะน าโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
- วีดิทัศน์ชุดที ่2 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงผลการศึกษา ส าหรับประกอบการสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาและรบัฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
- วีดิทัศน์ชุดที ่3 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงผลการศึกษา ส าหรับประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายในการก ากับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม (ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม (ร่าง พ.ร.บ.ฯ)) (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
- วีดิทัศน์ชุดที ่4 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงสาระส าคัญของการศึกษา เพื่อท าความเข้าใจในการศึกษาในภาพรวมและน าไปใชใ้นการประชาสัมพันธ ์พร้อมทั้งน าเสนอคณะรัฐมนตร ีผู้บริหารกระทวงคมนาคมและผู้สนใจทั่วไป

ที่มา: ที่ปรึกษา

44



กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรเผยแพร่และ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ต่อ)
เดือน วัตถุประสงค/์หัวข้อกำรประชำสัมพันธ์ สื่อ/เอกสำรที่ใช้ สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ

7 งานการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานสัมภาษณ์เชิงลึก

8 การประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
(Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ครั้งที่ 1

 เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
(Focus Group)  ครั้งที่ 1

 ป้าย (Rollup) ขนาดเล็ก 

 แผ่นพับ (Pamphlet)
 ภาพบรรยากาศการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1

ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูล สาระส าคัญ เนื้อหาการ
น าเสนอ และสื่อประชาสัมพันธ์ของการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1

9  การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus 
Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

 เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
(Focus Group)  ครั้งที่ 2

 ป้าย (Rollup) ขนาดเล็ก 

 แผ่นพับ (Pamphlet)
 ภาพบรรยากาศการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 2

ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูล สาระส าคัญ เนื้อหาการ
น าเสนอ และสื่อประชาสัมพันธ์ของการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 2

 สรุปสาระส าคัญรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report)

 Power Point น าเสนอสรุปสาระส าคัญรายงานฉบับกลาง (Interim Report)
 InfoGraphic สรุปประเด็นส าคัญ

ผู้เข้าชมได้รับทราบสาระส าคัญรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report)

10 การสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและ
น าเสนอผลการศึกษา 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2

 เอกสารประกอบการสัมมนา ครั้งที่ 2
 ป้าย (Rollup) ขนาดเล็ก 

 แผ่นพับ (Pamphlet)
 ภาพบรรยากาศการสัมมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ครั้งที่ 2

ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูล สาระส าคัญ เนื้อหาการ
น าเสนอ และสื่อประชาสัมพันธ์ของการสัมมนา
ประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2

11 การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group)  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เช่ียวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3

 เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3

 ป้าย (Rollup) ขนาดเล็ก 

 แผ่นพับ (Pamphlet)
 ภาพบรรยากาศการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 3

ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูล สาระส าคัญ เนื้อหา
การน าเสนอ และสื่อประชาสัมพันธ์ของการ
ประชุมกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 3

12 สรุปสาระส าคัญรายงานความก้าวหน้า 
ฉบับท่ี 3  (Progress Report No 3)

 Power Point น าเสนอสรุปสาระส าคัญรายงานความก้าวหน้า 3
 InfoGraphic สรุปประเด็นส าคัญ

ผู้เข้าชมได้รับทราบสาระส าคัญรายงาน
ความก้าวหน้า ฉบับท่ี 3 (Progress Report No 3)

13 งานจัดท ามาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมา
ใช้ระบบขนส่งมวลชน

เอกสารร่างมาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน ผู้เข้าชมได้รับทราบร่างมาตรการจูงใจให้
ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน 45



กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรเผยแพร่และ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ต่อ)
เดือน วัตถุประสงค/์หัวข้อกำรประชำสัมพันธ์ สื่อ/เอกสำรที่ใช้ สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
14 ภาพรวมและประโยชน์ของระบบตั๋วร่วมที่มีต่อผู้โดยสาร  InfoGraphic ภาพรวมและประโยชน์ของระบบตั๋วร่วมที่มีต่อ

ผู้โดยสาร
ผู้เข้าชมได้รับทราบภาพรวมและประโยชน์
ของระบบตั๋วร่วมที่มีต่อผู้โดยสาร

15 สรุปสาระส าคัญร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)  Power Point น าเสนอสรุปสาระส าคัญร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final Report)

 InfoGraphic สรุปประเด็นส าคัญ

ผู้เข้าชมได้รับทราบสาระส าคัญรา่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)

16 การสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและน าเสนอผลการศึกษา 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3

 เอกสารประกอบการ
สัมมนา ครั้งที่ 3

 ป้าย (Rollup) ขนาดเล็ก 
 แผ่นพับ (Pamphlet)

 วีดิทัศน์ชุดท่ี 2
 ภาพบรรยากาศการสัมมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ครั้งที่ 3

ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูล สาระส าคัญ 
เนื้อหาการน าเสนอ และสื่อประชาสัมพันธ์
ของการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการ 
ครั้งที่ 3

17  การเผยแพร่และการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญตัิ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... โดยด าเนินการควบคู่
กับการเผยแพรแ่ละการรบัฟังความคิดเห็นผา่นระบบกลาง 
ตามมาตรา ๓*

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายในการ
ก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติ 
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ))

 เอกสารร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ)

 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ฯ
 ป้าย (Rollup) ขนาดเล็ก
 วีดิทัศน์ชุดที่ 3
 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ฯ

 ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูลร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. .... พร้อมข้อมูลประกอบ
การรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๑๔*

 ผู้เข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ผ่านระบบกลาง 
ตามมาตรา ๓* และสามารถแสดงความ
คิดเห็นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) หรือผ่านการส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ไปที่ สนข. เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสิบห้าวัน
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กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรเผยแพร่และ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ต่อ)
เดือน วัตถุประสงค/์หัวข้อกำรประชำสัมพันธ์ สื่อ/เอกสำรที่ใช้ สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
18 สรุปสาระส าคัญรายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)  Power Point น าเสนอสรุปสาระส าคัญรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ 
 InfoGraphic สรุปประเด็นส าคัญ

ผู้เข้าชมได้รับทราบสาระส าคัญรายงาน
ฉบับสมบูรณ์

19 การเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติการบรหิารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๘* (ร่างพระราชบัญญัติฯ 
ที่ผ่านการการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๑๖* และ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ตามมาตรา ๑๗*) โดยด าเนินการควบคู่กับการเผยแพร่
ผ่านระบบกลาง ตามมาตรา ๓*

 เอกสารร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
พ.ศ. .... ประกอบด้วย

(i) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
(ii) รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
(iii) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูลร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. .... ที่ผ่านการการรับฟัง
ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

20 สรุปสาระส าคัญและผลงานของโครงการ  Power Point 
น าเสนอสรุป
สาระส าคัญและ
ผลงานของ
โครงการ

 InfoGraphic สรุปประเด็นส าคัญ
 วีดิทัศน์ชุดที่ 4

ผู้เข้าชมได้รับทราบสาระส าคัญและผลงาน
ของโครงการ

หมายเหตุ: กิจกรรมการประชาสัมพนัธอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* พระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตราขึ้นเพื่อรองรบัหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย)
- วีดิทัศน์ชุดที ่1 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงผลการศึกษา ส าหรับประกอบการสัมมนาเพื่อแนะน าโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
- วีดิทัศน์ชุดที ่2 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงผลการศึกษา ส าหรับประกอบการสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาและรบัฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
- วีดิทัศน์ชุดที ่3 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงผลการศึกษา ส าหรับประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายในการก ากับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม (ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม (ร่าง พ.ร.บ.ฯ)) (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)

วีดิทัศน์ชุดที่ 4 คือ วีดิทัศน์ที่แสดงสาระส าคัญของการศึกษา เพื่อท าความเข้าใจในการศึกษาในภาพรวมและน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งน าเสนอคณะรัฐมนตร ีผู้บริหารกระทวงคมนาคมและผู้สนใจทั่วไป
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ตัวอย่ำงหน้ำเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ (website) ประชำสัมพันธ์โครงกำร
ที่มา: ที่ปรึกษา

หน้าเว็บไซต์หลักหน้าท่ี 1 : หน้าแรก หน้าเว็บไซต์หลักหน้าท่ี 2 : แนะน าโครงการ
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ACCOUNT BASED TICKETING

COMMON TICKET

อนาคต

No
n-

Sm
ar

t
Sm

ar
t

AccountCard
Interoperability

อดีต ปัจจุบัน

9
2

5

1

8
6

4 7

3

นายศากาอาทนใยาภนชลวมงสนขบบะร
Suvarnabhumi APM System

บางนา
Bang Na

ประภามนตรี 
Praphamontri

บางนา-ตราด 25
Bangna-Trad 25

ยี ทฤมรปเ
Pream Rhutai

บางนา-ตราด กม.6
Bangna-Trad Km.6

วกแงาบ
Bang Kaeo

กษเี ภานจญาก
Kanchanapisek

ตี ลสดี ว
Wat Salud

วกแง�ี ก
King Kaeo

ี ี ตี ซานธ
Thana City

กี รกเ.ม
Krirk University

บางนา-ตราด 17
Bangna-Trad 17

นวศรี 

Nawa Si

ารวี รศ

Si Wara

Sangkhom Songkhro

Lat Phrao 87

Yothin Phattana

Khlong Lam Chiak

Khlong Lam Chiak

Nuan Chan

Yaek Nawamin

Pho Kaew

Inthararak

ยมรี ภรทนี มวน

Nawamin Phirom

น�ี จงอลคาฬี กมานส
Khlong Chan Stadium

าพรี บี รศ

Si Burapha

ามนาบงอลค

Khlong Ban Ma

รกามมี ส

Sammakon

าลกเมอน

Nom Klao

านฒี พรฎษาร

Rat Phatthana

านฒี พนี ม

Min Phattana

เคหะรามคำแหง

Kheha Ramkhamhaeng

ศงวทนี วี ส

Suwinthawong

Nuan Chan

าฑี รกี รศ

Si Kritha

Bang Kapi

Lat Phrao 101

มหาดไทย

Mahat Thai

รฟม.

MRTA

ประชาสงเคราะห

Pracha Songkhro

งดแนี ด

Din Daeng

งดแนี ด

Din Daeng

Mitmaitee

รามคำแหง 12

Ramkhamhaeng 12

ม.รามคำแหง

Ramkhamhaeng Univ.

งาชบี ทนาบ

Ban Thap Chang

งี บะรกดาล

Lat Krabang

กกท.

SAT

กามหวี ห

Hua Mak

4ยี ชคชโ

Chok Chai 4

ภาวนา

คลองลำเจี ยก

คลองลำเจี ยก

โรงเรี ยนสตรี วี ทยา 2ลาดปลาเคี า

เสนานี คม

รี ชโยธี น

ลาดปลาเคี า มี ยลาภ

คี ี บอน
รามอี นทรา 83

วงแหวนตะวี นออก

นพรี ตนราชธานี 

บางชี น

เศรษฐบี ตรบำเพี ญ

ตลาดมี นบี รี 

เสนานี เวศนี 

รามอี นทรา 40

นวลจี นทรี 

รามอี นทรา 31รามอี นทรา 3

กรมทหารราบที ี 11

บางบี ว

กรมปี าไมี 

โยธี นพี ฒนา

ลาดพรี าว 87

สี งคมสงเคราะหี 

ลาดพรี าว 83

ลาดพรี าว 101

บางกะปี 

นวลจี นทรี 

แยกนวมี นทรี 

โพธี ี แกี ว

อี นทรารี กษี 

Phawana

กำแพงเพชร

Kamphaeng Phet

บางกระสอ

Bang Kraso

1ี รี บทนนกยแ

Yaek Nonthaburi 1

าลกเง�ี นะรพนาพะส
Phra Nang Klao Bridge

ามรทไ

Sai Ma

ญหใกี รงาบ

Bang Rak Yai

บางพลี 

Bang Phlu

ตลาดบางใหญ

Talad Bang Yai

คลองบางไผ

Khlong Bang Phai

ฐี อาทยอนกี รงาบ

Bang Rak Noi Tha It

สามแยกบางใหญ

Sam Yaek Bang Yai

อองาบ

Bang Ao

บางโพ

Bang Pho

ดี ลพงาบ

Bang Phlat

รธนี รี ส

Sirindhorn

นี ขี ี ยงาบ

Bang Yi Khan

ศงวที นสลี รจ

Charan Sanitwong

ไฟฉาย

Fai Chai

บางแวก

Bang Waek

งี นหกอี ชเงาบ

Bang Chueak Nang

บางพรม

Bang Phrom

สาวารทนี อ

Intharawat

บรมราชชนนี 

Borommarajajonani

นี ชง�ี ลตำี นดาลต
Taling Chan Floating Market

บางบำหร�
Bang Bamru

บางกรวย-กฟผ.

Bang Kruai-EGAT

สะพานพระราม 6

Phra Ram 6 Bridge

สามเสน

Sam Sen

Chatuchak

ี รานนยี มสเดี ว

Wat Samian Nari

งอหงอสงี ท

Thung Song Hong

การเคหะ

Kan Kheha

)ตี สงี ร.ม(กหกี ลห

Lak Hok (Rangsit University)

ตี สงี ร

Rangsit

พทเง�รก.ม
Bangkok University

งี ี นหงอลค

Khlong Nueng

ม.ธรรมศาสตร

Thammasat University

การงยี ชเ

Chiang Rak

31ฯญี รจ

Charan 13

ชี รงอลฉ

Chalong Rat

17วารพดาล

Lat Phrao 71

YLEX-01

YLEX-02

Ratchayothin

Sena Nikhom

Bang Bua

Royal Forest Department

11
th

Infantry Regiment

Sai Yud

Phahonyothin 59
MT-01

MT-02

แคราย

Khae Rai

ำี นนี บมานส

Sanambin Nam

ี คคี มาส

Samakkhi

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

ดี รกเกาป

Pak Kret

ดี รกเกาปงอี มเงยี ี ลเ

Pak Kret Bypass

82ดี รกเกาป-ะนฒี วงจแ

Chaeng Watthana – Pak Kret 28

ี นาธงอทงอี มเ

Muang Thong Thani

41ะนฒี วงจแ

Chaeng Watthana 14

ี ตรยี กเะรพมี ลฉเรากชารยนี ศ

Government Complex

ี ทอ�ี ท
TOT

รคนะรพฏี ภชาร

Rajabhat Phranakhon

สะพานใหมี 

สายหยี ด

พหลโยธี น 59

Saphan Mai

Bhumibol Adulyadej Hospital

Royal Thai Air Force Museum

แยก คปอ.

วงแหวนรอบนอกตะวี นออกคลองหี าคลองสี ี คี คต

พี พี ธภี ณฑี กองที พอากาศ

โรงพยาบาลภี มี พลอดี ลยเดช

Yaek Kor Por Aor

Khu Khot

คลองสาม

Khlong 3 Khlong 4 Khlong 5 Eastern Outer Ring Road

2ี ตะรปรตสาศรตษกเ.ม

Kasetsart Univ. Gate 2

ตขเนี ช

Chinnakhet

คลองลาดยาว

Khlong Lat Yao Lat Pla Khao

วี บงาบงอลค

Khlong Bang Bua

Satri Witthaya 2 School

Sena Niwet

Lat Pla Khao

Ram Inthra 3

Maiyalap

Ram Inthra 31

Ram Inthra 40

Ram Inthra 83

East Outer Ring Road

Nopparat Rajathanee

Bang Chan

Setthabut Bamphen

Min Buri Market

Khu Bon

มษกเาฬ�จ
Chula Kasem

งาวขยวห

Huai Khwang

ำี นงาร

Rang Nam

ำี นี ตะรป

Pratu Nam

พระราม 9

Phra Ram 9

ี รี บรชพเ

Phetchaburi

ี รี บรชพเ

Phetchaburi

Mo Chit

Phahon Yothin

สะพานควาย

Saphan Khwai

Sena Ruam

Ari

Sanam Pao

Victory Monument

ราสี ธที ส

Sutthisan

กษเี ภาดชี ร

Ratchadaphisek

9มาระรพดี ว
Wat Phra Ram 9

Lat Phrao 83

ตำหร�
Tam Ru

ษงพมอรพ

Phrom Phong

Sam Yan

รกงี มดี ว

Wat Mangkon

พระโขนง
Phra Khanong

ขี สมด�อ
Udom Suk

บางนา
Bang Na

สำโรง
Samrong

มยี ี อเี รศ
Si iam

ต�ี มี ภณรรวี ส
South Suvarnabhumi

ี มี ภณรรวี ส
Suvarnabhumi

อลหงอท
Thong Lo

กามหวี ห
Hua Mak

รากานฒี พ
Phatthanakan

รามคำแหง
Ramkhamhaeng

ลำสาลี 
Lam Sali

ี รี บนี ม
Min Buri

Chatuchak Park

Ratchawithi

ยมราช
Yommarat

ยศเส
Yot Se

Ha Yaek Lat Phrao

Phahonyothin 24

Kasetsart Univ.

ชี รี รศ
Si Rat

บางเขน
Bang Khen

ี ี สกี ลห
Lak Si

Wat Phra Si Maha That

Kaset Nawamin

งอี มเนอด
Don Mueang

Vatcharaphol

Lat Phrao

ฯมรรธนฒี วยนี ศ
Thailand Cultural Centre

Silom

อโศก
Asok

พญาไท

หี าแยกลาดพรี าว

ศี นยี ราชการนนทบี รี 

พหลโยธี น 24

เกษตรนวมี นทรี 

วี ดพระศรี มหาธาตี 

วี ชรพล

ลาดพรี าว

ม.เกษตรศาสตรี 

สวนจตี จี กร

บางซี อน

ราชวี ถี 

Phayathai

Nonthaburi Civic Center

Bang Son

นี ปาตเ
Tao Poon

ราชเทวี 
Ratchathewi

สยาม
Siam

ราชปรารภ
Ratchaprarop

นี สะกกี ม
Makkasan

ที วมี ขี ส
Sukhumvit

Hua Lamphong

ศาลาแดง
Sala Daeng

ราชดำรี 

ชี ดลมอนี สาวรี ยประชาธี ปไตย

ผี านฟี า

บางขี นพรหม

หอสมี ดแหี งชาตี 

วชี รพยาบาล

ศรี ยี าน

รี ฐสภา
อารี ยี 

สนามเปี า

มี ตรไมตรี 

อนี สาวรี ยชี ยฯ

เสนารี วม

หมอชี ต

พหลโยธี น

จตี จี กร

วงศี สวี าง

แยกตี วานนที 

กระทรวงสาธารณสี ข

เพลี นจี ต

Ratchadamri

Lumpini

National Stadium

Chid Lom

นานา

Nana

Phloen Chit

สวนพลี 

ลี มพี นี 

สนามกี ฬาแหี งชาตี 

สามยี าน

Suan Phlu

ยานนาวา

รี ชดา-นราธี วาส

นางลี ี นจี ี 

นราธี วาสฯ

งามดี พลี 

ศี กษาวี ทยา

สี รศี กดี ี 

สะพานตากสี น

Yannawa

Ratchada-Naradhiwas

Nang Linchi

Naradhiwas

พระราม 3

Phra Ram 3

ี มี ภงอลค

Khlong Phum

นาดงอลค

Khlong Dan

ฐษี ดะรป�ธาส
Sathu Pradit

สะพานพระราม 9

Phra Ram 9 Bridge

รฎษารญี รจเ

Charoen Rat

ง�รกญี รจเ

Charoen Krung

Ngam Duphli
พระราม 4

Phra Ram 4

เกษมราษฎร

Kasem Rat

พทเง�รก.ม
Bangkok Univ.

ตใยวลกนาบ

Ban Kluai Tai

คลองเตย

Khlong Toei

ี ี ตี กี รี สฯยนี ศ

QSNCC

ยี มกอเ

Ekkamai

01อลหงอท

Thong Lo 10

อลหงอท-ี รี บรชพเ

Phetchaburi-Thong Lo

รทนี จมจแ

Cham Chan

ชี นนออ

On Nut

บางจาก

Bang Chak

ี ถี วณณี ป

Punnawithi

ง�ี รบแ
Bearing

าจเี ป

Pu Chao

ลี วพี ท

Thipphawan

นาดี รศ

Si Dan

ง�ี รบแี รศ
Si Bearing

ลาซาลี รศ

Si La Salle

มด�อี รศ
Si Udom

สวนหลวง ร.9

Suan Luang Ro 9

83รทนี รคนี รศ

Srinagarindra 38

ชี นี รศ

Si Nut

นี ตนี ลก

Kalantan

าพทเี รศ

Si Thepha

ณี วารอเงาช

Chang Erawan

อี รเยานนยี รเงรโ

Royal Thai Naval Academy

ำี นกาป

Pak Nam

รทนี รคนี รศ

Srinagarindra

แพรกษา

Phraek Sa

สายลวด

Sai Luat

เคหะฯ

Kheha

สาวี นคงาวส

Sawang Khaniwat

ฐษี ดะรปรทนี จี รศ

Sichanpradit

ณารบโงอี มเ

Ancient City

บางปี 

Bang Pu

าวหงาบ
Bang Wa

ศากาฒ�ว
Wutthakat

ะรพาท
Tha Phra

สามยอด
Sam Yot

ทนนนี ขงาบ
Bang Khun Non

นี ชง�ี ลต
Taling Chan

ตลาดพลี 
Talat Phlu

ญหในยี วเงว
Wongwian Yai

ชี องนนทรี 

สี ลมหี วลำโพง

Chong Nonsi

ี รี บนธง�รก
Krung Thon Buri

รตี มี นี ี ธพโ

Pho Nimit

ญหในยี วเงว

Wongwian Yai

ตลาดพลี 

Talat Phlu

พาภรสี อ

Itsaraphap

บางไผ

Bang Phai

เพชรเกษม 48

Phetkasem 48

ญี รจเี ษาภ

Phasi Charoen

บางแค

Bang Khae

ี ลพมี ฉนาบ

Ban Chim Phli

กษเี ภานจญาก

Kanchanaphisek

ศาลาธรรมสพน

Sala Thammasop

ศาลายา

Sala Ya

งอสกี ลห

Lak Song

2ยาสลฑณมธที พ

Phutthamonthon Sai 2

านฒี วี วท

Thawi Watthana

3ยาสลฑณมธที พ

Phutthamonthon Sai 3

4ยาสลฑณมธที พ

Phutthamonthon Sai 4

Saphan Taksin

Surasak

Suksa Wittaya

ดาวคะนอง

Dao Khanong

สำเหร

Sam Re

วกแะปงาบ

Bang Pakaew

บางปะกอก

Bang Pakok

สะพานพระราม 9

Phra Ram 9 Bridge

ะณรี บรฎษาร

Rat Burana

พระประแดง

Phra Pradaeng

นใ�รค
Khru Nai

คลองสาน
Klong San

กปี ธาชะรป
Prajadhipok

ธที พนาพะส

Memorial Bridge

Bang Khun Phrom

Phan Fa

Democracy Monument

National Library

Vajira Hospital

Si Yan

Parliament Complex

Wong Sawang

Yaek Tiwanon

Ministry of Public Health

รคนญี รจเ
Charoen Nakhon

สนามไชย

Sanamchai

ชารี รี ศ

Siriraj

สนามหลวง

Sanam Luang

หลานหลวง

Lan Luang

ยี ชาหม

Maha Chai

จอมทอง

Chom Thong

นี สกาต

Taksin

รทไดี ว

Wat Sai

หงี สดี ว

Wat Sing

บางบอน

Bang Bon

รางสะแก

Rang Sakae

ี ี ธพโงาร

Rang Pho

สามแยก

Sam Yaek

พรมแดน

Phrom Daen

งอที สงี ท

Thung Si Thong

ดี จำี นงาบ

Bang Nam Chuet

คอกควาย

Khok Khwai

มอขนาบ

Ban Khom

อี ี ซงาบ
Bang Sue

~250
เมตร
M eters

~300
เมตร
M eters

~350
เมตร
Meters

~350
เมตร
Meters

~850
เมตร
Meters

~900
เมตร
Meters

~300
เมตร
Meters

~400 เมตร
Meters

~300 เมตร
M eters

~850
เมตร
Meters

แผนกำรก ำกับกำรบรหิำรจดักำรระบบตั๋วรว่ม

นายศากาอาทนใยาภนชลวมงสนขบบะร
Suvarnabhumi APM System

บางนา
Bang Na

ประภามนตรี 
Praphamontri

บางนา-ตราด 25
Bangna-Trad 25

ยี ทฤมรปเ
Pream Rhutai

บางนา-ตราด กม.6
Bangna-Trad Km.6

วกแงาบ
Bang Kaeo

กษเี ภานจญาก
Kanchanapisek

ตี ลสดี ว
Wat Salud

วกแง�ี ก
King Kaeo

ี ี ตี ซานธ
Thana City

กี รกเ.ม
Krirk University

บางนา-ตราด 17
Bangna-Trad 17

นวศรี 

Nawa Si

ารวี รศ

Si Wara

Sangkhom Songkhro

Lat Phrao 87

Yothin Phattana

Khlong Lam Chiak

Khlong Lam Chiak

Nuan Chan

Yaek Nawamin

Pho Kaew

Inthararak

ยมรี ภรทนี มวน

Nawamin Phirom

น�ี จงอลคาฬี กมานส
Khlong Chan Stadium

าพรี บี รศ

Si Burapha

ามนาบงอลค

Khlong Ban Ma

รกามมี ส

Sammakon

าลกเมอน

Nom Klao

านฒี พรฎษาร

Rat Phatthana

านฒี พนี ม

Min Phattana

เคหะรามคำแหง

Kheha Ramkhamhaeng

ศงวทนี วี ส

Suwinthawong

Nuan Chan

าฑี รกี รศ

Si Kritha

Bang Kapi

Lat Phrao 101

มหาดไทย

Mahat Thai

รฟม.

MRTA

ประชาสงเคราะห

Pracha Songkhro

งดแนี ด

Din Daeng

งดแนี ด

Din Daeng

Mitmaitee

รามคำแหง 12

Ramkhamhaeng 12

ม.รามคำแหง

Ramkhamhaeng Univ.

งาชบี ทนาบ

Ban Thap Chang

งี บะรกดาล

Lat Krabang

กกท.

SAT

กามหวี ห

Hua Mak

4ยี ชคชโ

Chok Chai 4

ภาวนา

คลองลำเจี ยก

คลองลำเจี ยก

โรงเรี ยนสตรี วี ทยา 2ลาดปลาเคี า

เสนานี คม

รี ชโยธี น

ลาดปลาเคี า มี ยลาภ

คี ี บอน
รามอี นทรา 83

วงแหวนตะวี นออก

นพรี ตนราชธานี 

บางชี น

เศรษฐบี ตรบำเพี ญ

ตลาดมี นบี รี 

เสนานี เวศนี 

รามอี นทรา 40

นวลจี นทรี 

รามอี นทรา 31รามอี นทรา 3

กรมทหารราบที ี 11

บางบี ว

กรมปี าไมี 

โยธี นพี ฒนา

ลาดพรี าว 87

สี งคมสงเคราะหี 

ลาดพรี าว 83

ลาดพรี าว 101

บางกะปี 

นวลจี นทรี 

แยกนวมี นทรี 

โพธี ี แกี ว

อี นทรารี กษี 

Phawana

กำแพงเพชร

Kamphaeng Phet

บางกระสอ

Bang Kraso

1ี รี บทนนกยแ

Yaek Nonthaburi 1

าลกเง�ี นะรพนาพะส
Phra Nang Klao Bridge

ามรทไ

Sai Ma

ญหใกี รงาบ

Bang Rak Yai

บางพลี 

Bang Phlu

ตลาดบางใหญ

Talad Bang Yai

คลองบางไผ

Khlong Bang Phai

ฐี อาทยอนกี รงาบ

Bang Rak Noi Tha It

สามแยกบางใหญ

Sam Yaek Bang Yai

อองาบ

Bang Ao

บางโพ

Bang Pho

ดี ลพงาบ

Bang Phlat

รธนี รี ส

Sirindhorn

นี ขี ี ยงาบ

Bang Yi Khan

ศงวที นสลี รจ

Charan Sanitwong

ไฟฉาย

Fai Chai

บางแวก

Bang Waek

งี นหกอี ชเงาบ

Bang Chueak Nang

บางพรม

Bang Phrom

สาวารทนี อ

Intharawat

บรมราชชนนี 

Borommarajajonani

นี ชง�ี ลตำี นดาลต
Taling Chan Floating Market

บางบำหร�
Bang Bamru

บางกรวย-กฟผ.

Bang Kruai-EGAT

สะพานพระราม 6

Phra Ram 6 Bridge

สามเสน

Sam Sen

Chatuchak

ี รานนยี มสเดี ว

Wat Samian Nari

งอหงอสงี ท

Thung Song Hong

การเคหะ

Kan Kheha

)ตี สงี ร.ม(กหกี ลห

Lak Hok (Rangsit University)

ตี สงี ร

Rangsit

พทเง�รก.ม
Bangkok University

งี ี นหงอลค

Khlong Nueng

ม.ธรรมศาสตร

Thammasat University

การงยี ชเ

Chiang Rak

31ฯญี รจ

Charan 13

ชี รงอลฉ

Chalong Rat

17วารพดาล

Lat Phrao 71

YLEX-01

YLEX-02

Ratchayothin

Sena Nikhom

Bang Bua

Royal Forest Department

11
th

Infantry Regiment

Sai Yud

Phahonyothin 59
MT-01

MT-02

แคราย

Khae Rai

ำี นนี บมานส

Sanambin Nam

ี คคี มาส

Samakkhi

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

ดี รกเกาป

Pak Kret

ดี รกเกาปงอี มเงยี ี ลเ

Pak Kret Bypass

82ดี รกเกาป-ะนฒี วงจแ

Chaeng Watthana – Pak Kret 28

ี นาธงอทงอี มเ

Muang Thong Thani

41ะนฒี วงจแ

Chaeng Watthana 14

ี ตรยี กเะรพมี ลฉเรากชารยนี ศ

Government Complex

ี ทอ�ี ท
TOT

รคนะรพฏี ภชาร

Rajabhat Phranakhon

สะพานใหมี 

สายหยี ด

พหลโยธี น 59

Saphan Mai

Bhumibol Adulyadej Hospital

Royal Thai Air Force Museum

แยก คปอ.

วงแหวนรอบนอกตะวี นออกคลองหี าคลองสี ี คี คต

พี พี ธภี ณฑี กองที พอากาศ

โรงพยาบาลภี มี พลอดี ลยเดช

Yaek Kor Por Aor

Khu Khot

คลองสาม

Khlong 3 Khlong 4 Khlong 5 Eastern Outer Ring Road

2ี ตะรปรตสาศรตษกเ.ม

Kasetsart Univ. Gate 2

ตขเนี ช

Chinnakhet

คลองลาดยาว

Khlong Lat Yao Lat Pla Khao

วี บงาบงอลค

Khlong Bang Bua

Satri Witthaya 2 School

Sena Niwet

Lat Pla Khao

Ram Inthra 3

Maiyalap

Ram Inthra 31

Ram Inthra 40

Ram Inthra 83

East Outer Ring Road

Nopparat Rajathanee

Bang Chan

Setthabut Bamphen

Min Buri Market

Khu Bon

มษกเาฬ�จ
Chula Kasem

งาวขยวห

Huai Khwang

ำี นงาร

Rang Nam

ำี นี ตะรป

Pratu Nam

พระราม 9

Phra Ram 9

ี รี บรชพเ

Phetchaburi

ี รี บรชพเ

Phetchaburi

Mo Chit

Phahon Yothin

สะพานควาย

Saphan Khwai

Sena Ruam

Ari

Sanam Pao

Victory Monument

ราสี ธที ส

Sutthisan

กษเี ภาดชี ร

Ratchadaphisek

9มาระรพดี ว
Wat Phra Ram 9

Lat Phrao 83

ตำหร�
Tam Ru

ษงพมอรพ

Phrom Phong

Sam Yan

รกงี มดี ว

Wat Mangkon

พระโขนง
Phra Khanong

ขี สมด�อ
Udom Suk

บางนา
Bang Na

สำโรง
Samrong

มยี ี อเี รศ
Si iam

ต�ี มี ภณรรวี ส
South Suvarnabhumi

ี มี ภณรรวี ส
Suvarnabhumi

อลหงอท
Thong Lo

กามหวี ห
Hua Mak

รากานฒี พ
Phatthanakan

รามคำแหง
Ramkhamhaeng

ลำสาลี 
Lam Sali

ี รี บนี ม
Min Buri

Chatuchak Park

Ratchawithi

ยมราช
Yommarat

ยศเส
Yot Se

Ha Yaek Lat Phrao

Phahonyothin 24

Kasetsart Univ.

ชี รี รศ
Si Rat

บางเขน
Bang Khen

ี ี สกี ลห
Lak Si

Wat Phra Si Maha That

Kaset Nawamin

งอี มเนอด
Don Mueang

Vatcharaphol

Lat Phrao

ฯมรรธนฒี วยนี ศ
Thailand Cultural Centre

Silom

อโศก
Asok

พญาไท

หี าแยกลาดพรี าว

ศี นยี ราชการนนทบี รี 

พหลโยธี น 24

เกษตรนวมี นทรี 

วี ดพระศรี มหาธาตี 

วี ชรพล

ลาดพรี าว

ม.เกษตรศาสตรี 

สวนจตี จี กร

บางซี อน

ราชวี ถี 

Phayathai

Nonthaburi Civic Center

Bang Son

นี ปาตเ
Tao Poon

ราชเทวี 
Ratchathewi

สยาม
Siam

ราชปรารภ
Ratchaprarop

นี สะกกี ม
Makkasan

ที วมี ขี ส
Sukhumvit

Hua Lamphong

ศาลาแดง
Sala Daeng

ราชดำรี 

ชี ดลมอนี สาวรี ยประชาธี ปไตย

ผี านฟี า

บางขี นพรหม

หอสมี ดแหี งชาตี 

วชี รพยาบาล

ศรี ยี าน

รี ฐสภา
อารี ยี 

สนามเปี า

มี ตรไมตรี 

อนี สาวรี ยชี ยฯ

เสนารี วม

หมอชี ต

พหลโยธี น

จตี จี กร

วงศี สวี าง

แยกตี วานนที 

กระทรวงสาธารณสี ข

เพลี นจี ต

Ratchadamri

Lumpini

National Stadium

Chid Lom

นานา

Nana

Phloen Chit

สวนพลี 

ลี มพี นี 

สนามกี ฬาแหี งชาตี 

สามยี าน

Suan Phlu

ยานนาวา

รี ชดา-นราธี วาส

นางลี ี นจี ี 

นราธี วาสฯ

งามดี พลี 

ศี กษาวี ทยา

สี รศี กดี ี 

สะพานตากสี น

Yannawa

Ratchada-Naradhiwas

Nang Linchi

Naradhiwas

พระราม 3

Phra Ram 3

ี มี ภงอลค

Khlong Phum

นาดงอลค

Khlong Dan

ฐษี ดะรป�ธาส
Sathu Pradit

สะพานพระราม 9

Phra Ram 9 Bridge

รฎษารญี รจเ

Charoen Rat

ง�รกญี รจเ

Charoen Krung

Ngam Duphli
พระราม 4

Phra Ram 4

เกษมราษฎร

Kasem Rat

พทเง�รก.ม
Bangkok Univ.

ตใยวลกนาบ

Ban Kluai Tai

คลองเตย

Khlong Toei

ี ี ตี กี รี สฯยนี ศ

QSNCC

ยี มกอเ

Ekkamai

01อลหงอท

Thong Lo 10

อลหงอท-ี รี บรชพเ

Phetchaburi-Thong Lo

รทนี จมจแ

Cham Chan

ชี นนออ

On Nut

บางจาก

Bang Chak

ี ถี วณณี ป

Punnawithi

ง�ี รบแ
Bearing

าจเี ป

Pu Chao

ลี วพี ท

Thipphawan

นาดี รศ

Si Dan

ง�ี รบแี รศ
Si Bearing

ลาซาลี รศ

Si La Salle

มด�อี รศ
Si Udom

สวนหลวง ร.9

Suan Luang Ro 9

83รทนี รคนี รศ

Srinagarindra 38

ชี นี รศ

Si Nut

นี ตนี ลก

Kalantan

าพทเี รศ

Si Thepha

ณี วารอเงาช

Chang Erawan

อี รเยานนยี รเงรโ

Royal Thai Naval Academy

ำี นกาป

Pak Nam

รทนี รคนี รศ

Srinagarindra

แพรกษา

Phraek Sa

สายลวด

Sai Luat

เคหะฯ

Kheha

สาวี นคงาวส

Sawang Khaniwat

ฐษี ดะรปรทนี จี รศ

Sichanpradit

ณารบโงอี มเ

Ancient City

บางปี 

Bang Pu

าวหงาบ
Bang Wa

ศากาฒ�ว
Wutthakat

ะรพาท
Tha Phra

สามยอด
Sam Yot

ทนนนี ขงาบ
Bang Khun Non

นี ชง�ี ลต
Taling Chan

ตลาดพลี 
Talat Phlu

ญหในยี วเงว
Wongwian Yai

ชี องนนทรี 

สี ลมหี วลำโพง

Chong Nonsi

ี รี บนธง�รก
Krung Thon Buri

รตี มี นี ี ธพโ

Pho Nimit

ญหในยี วเงว

Wongwian Yai

ตลาดพลี 

Talat Phlu

พาภรสี อ

Itsaraphap

บางไผ

Bang Phai

เพชรเกษม 48

Phetkasem 48

ญี รจเี ษาภ

Phasi Charoen

บางแค

Bang Khae

ี ลพมี ฉนาบ

Ban Chim Phli

กษเี ภานจญาก

Kanchanaphisek

ศาลาธรรมสพน

Sala Thammasop

ศาลายา

Sala Ya

งอสกี ลห

Lak Song

2ยาสลฑณมธที พ

Phutthamonthon Sai 2

านฒี วี วท

Thawi Watthana

3ยาสลฑณมธที พ

Phutthamonthon Sai 3

4ยาสลฑณมธที พ

Phutthamonthon Sai 4

Saphan Taksin

Surasak

Suksa Wittaya

ดาวคะนอง

Dao Khanong

สำเหร

Sam Re

วกแะปงาบ

Bang Pakaew

บางปะกอก

Bang Pakok

สะพานพระราม 9

Phra Ram 9 Bridge

ะณรี บรฎษาร

Rat Burana

พระประแดง

Phra Pradaeng

นใ�รค
Khru Nai

คลองสาน
Klong San

กปี ธาชะรป
Prajadhipok

ธที พนาพะส

Memorial Bridge

Bang Khun Phrom

Phan Fa

Democracy Monument

National Library

Vajira Hospital

Si Yan

Parliament Complex

Wong Sawang

Yaek Tiwanon

Ministry of Public Health

รคนญี รจเ
Charoen Nakhon

สนามไชย

Sanamchai

ชารี รี ศ

Siriraj

สนามหลวง

Sanam Luang

หลานหลวง

Lan Luang

ยี ชาหม

Maha Chai

จอมทอง

Chom Thong

นี สกาต

Taksin

รทไดี ว

Wat Sai

หงี สดี ว

Wat Sing

บางบอน

Bang Bon

รางสะแก

Rang Sakae

ี ี ธพโงาร

Rang Pho

สามแยก

Sam Yaek

พรมแดน

Phrom Daen

งอที สงี ท

Thung Si Thong

ดี จำี นงาบ

Bang Nam Chuet

คอกควาย

Khok Khwai

มอขนาบ

Ban Khom

อี ี ซงาบ
Bang Sue

~250
เมตร
M eters

~300
เมตร
M eters

~350
เมตร
Meters

~350
เมตร
Meters

~850
เมตร
Meters

~900
เมตร
Meters

~300
เมตร
Meters

~400 เมตร
Meters

~300 เมตร
M eters

~850
เมตร
Meters
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