
โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม

(15 พฤศจิกายน 2564) 

NFC

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1
“โครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม”



การศึกษา ทบทวน โครงสร้างค่าโดยสาร
และนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าโดยสาร
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รูปแบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร 

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

จากระยะทางที่เดินทางจริง
• โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบโซน (Zonal Fare) ซึ่งคิดอัตราค่าโดยสารเมื่อมีการเดินทาง

ผ่านเขตแดนต่างๆ 
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การเปรียบเทียบข้อเด่น และข้อด้อยของโครงสร้างอัตราค่าโดยสารแต่ละรูปแบบ
โครงสร้างค่าโดยสาร ข้อเด่น ข้อด้อย

โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบอัตราเดียว 
(Flat Fare)

• เข้าใจได้ง่ายที่สุด และสามารถก ากับดูแลได้ง่าย
• ใช้เทคโนโลยีในการค านวณค่าโดยสารไม่

ซับซ้อน

• การค านวณอัตราค่าโดยสารไม่ได้อยู่บน
พ้ืนฐานของความยินดีจ่าย (Willingness to 
Pay) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ โครงสร้างค่า
โดยสารไม่สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างระยะทางและอัตราค่าโดยสารได้

• ไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่บริการจริง

โครงสร้างอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง
(Distance-based Fare)

• แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและ
อัตราค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสม

• ก ากับดูแลได้ยาก และจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการค านวณค่าโดยสาร

• ไม่สามารถแสดงอัตราค่าโดยสารลงบน
แผนที่ได้ ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในด้าน
อัตราค่าโดยสารส าหรับการเดินทางของ
ผู้ใช้บริการที่ไม่คุ้นชินเส้นทาง

โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบโซนวง
แหวน (Zonal Fare)

• แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและ
อัตราค่าโดยสารได้

• เข้าใจได้ง่ายกว่าโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
ตามระยะทาง และท าให้เกิดความแน่นอนด้าน
อัตราค่าโดยสารส าหรับผู้ใช้บริการที่ไม่คุ้นชิน
เส้นทาง

• สามารถปรับขนาดของเขตท่ีจะก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารเพื่อชดเชยระดับของการให้บริการ 
(Level of Service) ที่ไม่เท่ากันในแต่ละพ้ืนที่

• เกิดความไม่เท่าเทียมของเขต (Geographic 
Inequities) ได้ โดยผู้ที่เดินทางระยะสั้นข้าม
เขตจะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารมากกว่าการ
เดินทางทางไกลภายในเขตเดียวกัน

• มีปัญหาในการก าหนดขอบเขตต่างๆ เช่น 
ความกดดันทางด้านการเมือง

• ก ากับดูแลค่อนข้างยาก และใช้เทคโนโลยีที่
ซับซ้อน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
ควบคุมยาก

ที่มา: Peter Lipscombe, พ.ศ. 2559 
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กลไกการก าหนดค่าโดยสาร

แนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารที่นิยมใช้ในปัจจุบันในต่างประเทศ สามารถสรุปแนวทางให้การ
ก าหนดอัตราค่าโดยสารออกเป็น 3 รูปแบบคือ

• ก าหนดจากภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่นหรือผู้มีอ านาจอ่ืน (Administered) โดยภาครัฐจะ
ก าหนดอัตราค่าโดยสารทั้งขั้นต่ าและขั้นสูง 

• ก ากับดูแล (Regulated) ให้สิทธิการก าหนดค่าโดยสารแก่ผู้ให้บริการภายใต้ข้อก าหนดที่
ทางภาครัฐก าหนดขึ้น

• แข่งขันด้านราคาภายในตลาด (Market Competitive) ให้สิทธิผู้ให้บริการสามารถ
ก าหนดค่าโดยสารได้อย่างอิสระทั้งอัตราค่าโดยสารขั้นต่ า/ขั้นสูง โดยใช้กลไกตลาดเป็น
เครื่องมือในการควบคุมอัตราค่าโดยสาร 
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ขอบเขตของการก าหนดค่าโดยสารแต่ละรูปแบบ

วิธีการ รายละเอียด
ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร
ค่าโดยสารต่ าสุด ค่าโดยสารสูงสุด

วิธีก าหนดจากภาครัฐ
(Administered)

อัตราค่าโดยสารถูกก าหนดโดยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่น Х Х

วิธีก าหนดแบบก ากับดูแล
(Regulated)

ผู้ให้บริการสามารถก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารได้เอง ภายใต้กรอบอัตรา
ค่าโดยสารท่ีก าหนด

✓
ไม่เกินอัตราสูงสุดที่
สามารถปรับได้

วิธีก าหนดแบบแข่งขันภายในตลาด 
(Competitive)

ผู้ให้บริการสามารถก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารได้เอง โดยใช้กลไกตลาดเป็น
เคร่ืองมือในการก าหนดค่าโดยสาร

✓ ✓

ที่มา: Steer Davies Gleave, พ.ศ. 2559 
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การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ
ประเทศ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า

(บัตรโดยสาร)
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า

(เงินสด)
ค่าโดยสารรถ

โดยสารประจ าทาง
(บัตรโดยสาร)

ค่าโดยสารรถ
โดยสารประจ าทาง

(เงินสด)

ค่าโดยสารร่วมเมื่อช าระผ่านบัตรโดยสาร

สิงคโปร์

เริ่มต้นท่ี 
0.92 ดอลลาร์สิงคโปร์

เริ่มต้นท่ี
1.7 ดอลลาร์สิงคโปร์

เริ่มต้นท่ี 
0.92 ดอลลาร์สิงคโปร์

เริ่มต้นท่ี 
1.7 ดอลลาร์สิงคโปร์

ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง ไม่มีการเรียกเกบ็เพิ่ม
เมื่อเปลี่ยนประเภทรถ

ฮ่องกง

เริ่มต้นท่ี 4.8 ดอลลาร์
ฮ่องกง

เริ่มต้นท่ี 5 ดอลลาร์
ฮ่องกง

รถโดยสาร 
(แบบแฟรนไชส์) 
เริ่มต้นท่ี 2 ดอลลาร์
ฮ่องกง

รถโดยสาร 
(แบบแฟรนไชส์) 
เริ่มต้นท่ี 2 ดอลลาร์
ฮ่องกง

การเปลี่ยนการโดยสารจากรถไฟฟ้า ไปสู่รถโดยสาร
แบบแฟรนไชส์ ในเส้นทางที่ก าหนด ภายใน
ช่วงเวลาที่ก าหนดจะได้รับส่วนลดเท่ากับ 1 
ดอลลาร์ฮ่องกง

กรุงลอนดอน

อัตราที่มีราคาต่ าที่สุด
อยู่ท่ี ช่วงเวลา Peak
ราคา 1.70 ปอนด์ /
ช่วงเวลา Off-peak  
ราคา 1.50 ปอนด์

มีอัตราเดียว (ไม่แยก
ช่วงเวลา Peak / Off-
peak) เริ่มต้นท่ี 5.50 
ปอนด์

จ่ายในอัตราเท่ากันไม่
ว่าจะอยู่ในหนึ่งโซน 
หรือเดินทางผ่านหลาย
โซน (เที่ยวเดียวราคา  
1.55 ปอนด์)

ไม่สามารถช าระด้วย
เงินสด

ไม่มีระบบค่าโดยสารรว่ม 

สาธารณรัฐ
เกาหลี (กรุงโซล)

เริ่มต้นท่ี 1,250 วอน เริ่มต้นท่ี 1,350 วอน อัตราต่ าสุดเริ่มต้นที่ 
900 วอน

อัตราต่ าสุดเริ่มต้นที่ 
1,000 วอน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนประเภทรถ (Transfer) 
จากรถไฟใต้ดินไปขึ้นรถโดยสารประจ าทาง ช าระ
เฉพาะค่าโดยสารเพิ่มเตมิในทุก 5 กม. หลังจาก
เดินทางเป็นระยะทาง 10 กม. แรก โดยมีค่า
โดยสารเพิ่มเติมก าหนดไว้ท่ี 100 วอน

ที่มา: รวบรวมโดยที่ปรึกษา 
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อัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบันและ
การก าหนดค่าโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟา้
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อัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟา้ในปัจจุบัน และอนาคต

หมายเหตุ:  1   ระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ค านวณตามโครงสร้างค่าโดยสาร 12 + 2X
2 ระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพู อ้างอิงตามสัญญาสมัปทาน

ที่มา: ปรับปรุงจาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากัด (มหาชน), บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด

จ านวนสถานี
ค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบัน ค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าในอนาคต2

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีเขียว

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีน  าเงิน

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีม่วง

ระบบรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ตเรลลิงก์

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีแดง1

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีชมพู

0 16 17 14 - 12 14 14
1 16 17 17 15 17 18 17
2 23 19 20 20 22 21 21
3 26 21 23 25 27 25 26
4 30 24 25 30 32 28 28
5 33 26 27 35 37 31 31
6 37 28 30 40 42 33 34
7 40 31 33 45 42 36 38
8 44 33 36 - 42 39 41
9 44 35 38 - 42 42 42
10 44 38 40 - - 42 42
11 44 40 42 - - 42 42

12 ขึ นไป 44 42 42 - - 42 42
ส่วนต่อขยาย +15

หน่วย: บาท
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การปรับอัตราค่าโดยสารของประเทศไทย
โครงการ ระยะเวลาสัมปทาน อัตราแรกเข้าระบบ รูปแบบ ระยะเวลา

ดัชนี/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง

สายสีเขียวส่วนหลัก (BTS)
30 ปี

(พ.ศ. 2543-2572)
ไม่ได้ระบุใน

สัญญาสัมปทาน
สูตรปรับอัตราค่า

โดยสารตามเงินเฟ้อ
18 เดือน Headline CPI

สายสีเขียว
ส่วนต่อขยาย

อ่อนนุช-แบริ่ง
สะพานตากสิน-บางหว้า

30 ปี
(พ.ศ. 2555-2585)*

ยังไม่สรุป
อยู่ระหว่าง

ปรับปรุงแก้ไข
อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

หมอชิต-คูคต
ส าโรง-เคหะสมุทรปราการ

25 ปี
(พ.ศ. 2560-2585)*

ยังไม่สรุป ยังไม่สรุป ยังไม่สรุป ยังไม่สรุป

สายสีน้ าเงิน
25 ปี + 20 ปี

(พ.ศ. 2547-2592)

ไม่ได้ระบุใน
สัญญาสัมปทาน

(17 บาท)**

สูตรปรับอัตราค่า
โดยสารตามเงินเฟ้อ

24 เดือน
CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย
30 ปี

(พ.ศ. 2563-2592)

ไม่ได้ระบุใน
สัญญาสัมปทาน

(17 บาท)**

สูตรปรับอัตราค่า
โดยสารตามเงินเฟ้อ

24 เดือน
CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีม่วง
30 ปี

(พ.ศ. 2556-2585)

ไม่ได้ระบุใน
สัญญาสัมปทาน

(14 บาท)**

อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงแก้ไข

อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

สายสีเหลือง
30 ปี

(พ.ศ. 2565-2594)***
14 บาท

สูตรปรับอัตราค่า
โดยสารตามเงินเฟ้อ

24 เดือน
CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีชมพู
30 ปี

(พ.ศ. 2565-2594)***
14 บาท

สูตรปรับอัตราค่า
โดยสารตามเงินเฟ้อ

24 เดือน
CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีทอง
30 ปี

(พ.ศ. 2563-2592)
ไม่ได้ระบุ (แต่จัดเก็บ
15 บาทตลอดสาย)

ปรับขึ้น 1 บาท ทุก 3 ปี สูงสุดปี 2592 อยู่ท่ี 24 บาท

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
50 ปี

(พ.ศ. 2567-2612)***
รฟท. และเอกชน

คู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน
สูตรปรับอัตราค่า

โดยสารตามเงินเฟ้อ
36 เดือน Headline CPI

หมายเหตุ: * สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครอบคลุมสายสีเขียวส่วนหลัก พ.ศ. 2573-2585)
** ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารร่วม 

ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2563
*** คาดการณ์ว่าเริ่มเปิดใช้งาน พ.ศ. 2565 ส าหรับสายสีเหลืองและสายสีชมพู และ พ.ศ. 2567 ส าหรับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

ที่มา: รวบรวมจากสัญญาสัมปทาน 10



การก าหนดค่าโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟา้

• โครงการรถไฟฟ้าแต่ละโครงการมีโครงสร้างต้นทุนและรูปแบบการลงทุนต่างกัน 
ท าให้การก าหนดราคาและสัญญาสัมปทานมีความต่างกัน

โครงสร้างต้นทุน รูปแบบการลงทุน
สัญญาสัมปทาน

ค่าโดยสาร

ปัจจุบัน

ค่าโดยสารของทั งระบบรถไฟฟ้า

ต้องมีการก าหนดค่าโดยสารที่เป็นราคากลางของระบบรถไฟฟ้า 

• รายได้ค่าโดยสารแต่ละเส้นต้องมีการประเมินใหม่ภายใต้
สมมติฐานเรื่องรายได้จากส่วนแบ่งค่าโดยสารร่วม

• ภายหลังการก าหนดราคาค่าโดยสารกลาง ต้องมีการปรับ
รูปแบบการลงทุนและเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
- การให้เงินอุดหนุนชดเชยผู้ประกอบการ
- การขยายเวลาคืนทุนของโครงการ

รูปแบบการลงทุน

สัญญาสัมปทาน

ของแต่ละสาย

11



แนวทางการปรับรปูแบบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า

• ชดเชยรายไดค้่าโดยสารให้
ผู้ประกอบการตามสัญญาสัมปทานเดิม

• พิจารณาแก้ไขสัญญาสัมปทานเดิม 
โดยก าหนดให้สัญญาสัมปทานเดิมใช้
ตารางค่าโดยสารร่วมตามรูปแบบสัญญา
สัมปทานมาตรฐาน

• ก าหนดให้สัญญาสัมปทานใหม่ใช้ตาราง
ค่าโดยสารร่วมตามรูปแบบสัญญาสัมปทาน
มาตรฐาน

• ก าหนดใหใ้ช้ระบบการแข่งขันในการ
ค านวณรับเงินอุดหนุนในการยื่นเสนอ
โครงการ

• พิจารณาขยายเวลาสัมปทานของโครงการ

สัญญาสัมปทานเดิม สัญญาสัมปทานใหม่

ก าหนดให้มีรูปแบบสัญญาสัมปทานมาตรฐานที่มีตารางอัตราค่าโดยสารเดยีวกนั
โดยระบุแนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารและแนวทางการปรับอัตราค่าโดยสาร

12



การวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย
การทบทวนแนวทางการวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามรูปแบบ MRT Assessment Standardisation การก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การร่วมทุน ซึ่งเป็นการค านวณอัตราค่าแรกเข้าและอตัราค่าโดยสารต่อกิโลเมตร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์แนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 

MRT Assessment Standardisation
การจัดสรรระดับการมีส่วนร่วมจะมีระดับที่แตกต่างกันในโครงการแต่ละประเภท ภายใต้แนวคิด PPP โดยชุดสมมติฐาน
มาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์ทางการเงินได้ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารไว้ ดังน้ี

ชุดสมมติฐานมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน เฉพาะส่วนโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร

สูตรการค านวณคือ FR  = BFR  * (ACPI /BCPI )

ที่มา: โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางและการจัดการระหว่างการก่อสรา้ง, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2552
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“Fare Rate” หรือ “FR” หมายถึง อัตราค่าโดยสารใหม่หลังการปรับ
“Base Reference Fare Rate” หรือ “BFR” หมายถึง อัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิงตามที่ตกลงกันในสัญญาร่วมลงทุน หรืออัตราค่าโดยสารที่มีการปรบัแล้วในครั้งสุดท้าย
“Applicable Consumer Price Index for Basic Reference Fare Rate Adjustment” หรือ “ACPI” หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ีเหมาะสมส าหรับการปรบัอัตราค่าโดยสาร คือ 
ดัชนีราคาผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หมวดอื่น ๆ ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverages) โดยใช้ปีฐานเดียวกัน

“Base Consumer Price Index” หรือ “BCPI” หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งอ้างอิงจากดัชนีราคาผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หมวดอื่นๆ ไม่รวมอาหารและเครือ่งดื่ม 
(Non-Food and Beverages) หรือ ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ใช้เป็นฐานค านวณอัตราค่าโดยสารครัง้ก่อน



การก าหนดอัตราค่าแรกเข้า

MRT Assessment Standardisation
ค่าแรกเข้า 10 บาท

(พ.ศ.2544)

ปรับราคาด้วย CPI

12 บาท –ปรับด้วย CPI NFB 

14 บาท –ปรับด้วย Headline CPI

17 บาท กรณีสายสีน  าเงิน เนื่องจากไม่ได้มีการก าหนดค่าโดยสารจ านวน 0 สถานีไว้ใน

สัญญาสัมปทาน จึงใช้อัตราค่าโดยสาร 0 สถานี เท่ากับ อัตราค่าโดยสาร 1 สถานี

โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ที่เปิดให้บริการแล้ว ใช้ CPI NFB ในการปรับค่าโดยสาร แต่โครงการ
ที่ก าลังก่อสร้างใช้ Headline CPI ในการปรับค่าโดยสาร เพื่อก าหนดเป็นตารางค่าโดยสารในสัญญาสัมปทาน
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ข้อเสนอในการก าหนดอัตราคา่โดยสารร่วม/
ค่าโดยสารเดียว

15



โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580
ค่าแรกเข้า1 14.00 14.73 15.50 16.30
อัตราค่าโดยสาร/กิโลเมตร2 2.15 2.26 2.37 2.50

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

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

โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร (เบื องต้น) และการปรับอัตราค่าโดยสาร

หน่วย: บาท

138 

118

100 

119 

80

90

100

110

120

130

140

150

ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป (Headline CPI)

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

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจากกระทรวงพาณิชย์ (2562) ค านวณโดยใช้ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีฐาน

ปัจจุบันรถไฟฟ้าที่ด าเนินการอยู่ภายใต้ รฟม. ใช้การปรับอัตราค่าโดยสารแบบ CPI NFB ทั้งหมด
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ข้อเสนอโครงสร้างคา่โดยสารรว่ม แบบมีเพดานสูงสดุ 2 ขั น
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ข้อเสนออัตราค่าโดยสารแบบมีเพดานสูงสุด 2 ขั้น 

• เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าโดยสารปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้า จึงก าหนดให้ค่าโดยสาร 25 กม. แรก 
มีเพดานสูงสุด 42 บาท

• ความยินดีจ่ายค่าโดยสารเฉล่ีย 65 บาท/เที่ยว จึงก าหนดเป็นเพดานค่าโดยสารครั้งที่ 2 ส าหรับ
ผู้โดยสารที่เดินทางระยะไกล 

ที่มา: ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา
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แนวทางการจัดสรรรายได้ค่าโดยสารของระบบรถไฟฟา้

ค่าแรกเข้า + ค่าโดยสารตามระยะทาง

โครงสร้างค่าโดยสาร

1 2
• ระบบที่รับเข้าได้รับ

ค่าโดยสารส่วนค่าแรกเข้า
• ค่าโดยสารตามระยะทาง

จัดสรรรายได้ตามจ านวนสถานี

• รวมค่าโดยสารส่วนค่าแรกเข้าและ
ค่าโดยสารตามระยะทาง จากนั้น
จัดสรรรายได้ตามจ านวนสถานี

• แบ่งค่าแรกเข้าแต่ละระบบเท่าๆ กัน
• ค่าโดยสารตามระยะทางจัดสรรรายได้

ตามจ านวนสถานี

18



การวิเคราะห์แนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม
ส าหรับแนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสามารถก าหนดได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ 
• อัตราค่าโดยสารร่วมภายในระบบ 
• อัตราค่าโดยสารข้ามระบบ

แนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วมแบบข้ามระบบ เช่น ระหว่างรถไฟฟ้ากับรถโดยสารประจ า
ทางหรือเรือโดยสาร ไม่สามารถใช้ Fare table เดียวกันได้ เนื่องจากต้นทุนที่แตกต่างกัน ดังนั น

การใช้วิธีการให้ส่วนลดข้ามระบบ (Transfer charge) เหมาะสมมากกว่า

รถโดยสารประจ าทาง เรือโดยสารระบบรถไฟฟา้

ปรับรูปแบบสัญญาสัมปทาน
ให้รองรับค่าโดยสารร่วม

มีโครงสร้างต้นทุนและค่าโดยสารที่แตกต่างกัน

19



แนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราคา่โดยสารเดียว
Phase ระบบขนส่ง

สาธารณะ รถไฟฟ้า รถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) รถโดยสารประจ าทาง เรือโดยสาร เรือยนต์ข้ามฟาก

I ตั๋วร่วม (บัตร) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าโดยสารร่วม 
(ระบบเดียวกัน) ✓ x x x x

II ค่าโดยสารร่วม 
(ข้ามระบบ)

x * * * x
หมายเหตุ * ในลักษณะการให้ส่วนลดเมื่อเช่ือมต่อข้ามระบบ
ที่มา: ที่ปรึกษา

ข้อเสนออัตราค่าโดยสารร่วมเชื่อมต่อข้ามระบบ

การเชื่อมระหว่างระบบรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจ าทางไม่ปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสาร 5 บาท 
ส าหรับรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลด 10 บาท เนื่องจากรถโดยสารประจ าทางทั้ง 
2 รูปแบบมีอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน จึงเสนอให้มีส่วนลดราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกันด้วย

การเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้าและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 10 บาทขึ้นอยู่กับอัตรา
ค่าโดยสารของเรือโดยสารแต่ละเส้นทาง

การเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสารประจ าทางและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาท

1

2

3
20



ที่มา: ที่ปรึกษา

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

เดียวกัน โดยจ าเป็นต้องปรับสัญญาสัมปทาน ซึ่งรัฐต้อง
ชดเชยให้กับผู้ประกอบการที่ด าเนินการให้ปัจจุบัน และ
ปรับสัญญาสัมปทานที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้ใช้ตาราง
ค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกัน พร้อมก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารสูงสุด

II ข้ามระบบ ระหว่าง
รถไฟฟ้า – รถโดยสารประจ าทาง – เรือโดยสาร

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

ข้อเสนอรูปแบบการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟา้
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แนวทางการส่งเสรมิการด าเนินงานแก่ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั งกองทุน
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แนวโน้มรายรับของกองทุน

• เงินงบประมาณแผ่นดิน
• ผลประโยชน์ท่ีเอกชนจ่ายให้รัฐ ตามสัญญาร่วมลงทุนระบบ

รถไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง
• เงินจากการระดมทุนในตลาดทุนหรือตลาดการเงิน
• เงินจัดสรรจากภาษีเฉพาะ (Earmarked Tax)
• เงินส่วนแบ่งรายได้จาก Induced Demand ในระบบ

วัตถุประสงค์ของกองทุน

• สนับสนุนการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าของผู้ประกอบการ
เนื่องจากการน าค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้

• สนับสนุนเงินลงทุนจัดตั้งและปรับปรุง CCH ในส่วนของภาครัฐ
• สนับสนุนเงินลงทุนพัฒนาระบบ AFC ในส่วนของ

ผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วม 
(และค่าโดยสารร่วม)

• จัดสรรเงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรนเพ่ือเสริมสภาพคล่อง
แก่ผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม)

• ช าระหนี้เงินกู้เพื่อการจัดตั้ง ปรับปรุงระบบตั๋วร่วม รวมถึงเงินกู้
เพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทุน

• บริหารเงินคงเหลือในกองทุนเพ่ือน าไปลงทุนให้เกิดดอกผลเพื่อ
การใช้จ่ายของกองทุน

กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม

หลักการในการระดมทุนเข้ากองทุน :
1) สร้างภาระด้านการเงินการคลังแกภ่าครัฐน้อยทีสุ่ด
2) สร้างสมดุลและสภาพคล่องแกก่องทุนฯ
3) มีความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเงินต่างๆ ที่มี ภายใต้กรอบกฎหมาย
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A: ระบบรถไฟฟ้า
B: ระบบขนส่งมวลชนอื่น 

เช่น รถไฟชานเมือง 
รถโดยสารประจ าทาง 
เรือโดยสาร

C: ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ D: ธุรกิจและบริการอ่ืน

A B C D

1. ระบบตั๋วร่วม
✓ ✓

✓

โดยผ่าน Media
ต่างประเภทกัน

✓

2. ค่าโดยสารร่วม
✓ * X X

3. การสนับสนุน
✓

• ขึ้นกับเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
✓

• เฉพาะการเดินทางข้ามระบบ
X X

หมายเหตุ: * ในลักษณะการให้ส่วนลดเมื่อเดินทางข้ามระบบ
ที่มา: ที่ปรึกษา

แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม และการสนับสนุน 24



Not to Scale

N

สัญลักษณ์เฉพาะ

จุดเช่ือมต่อระบบ

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า
และจุดเชื่อมต่อ
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กลไกการส่งเสรมิระบบรถไฟฟ้าของกองทุน เมื่อมีการใช้ค่าโดยสารร่วม
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ที่มา : ที่ปรึกษา

รายได้ของ
ผู้ประกอบการ

ก่อนใช้ค่าโดยสารร่วม หลังใช้ค่าโดยสารร่วม

กองทุนช่วยสนับสนุน

รายได้ส่วนเพิ่มจาก 
Induced Demand

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2

รายได้จากโครงสร้าง
ค่าโดยสารร่วม

ของผู้ประกอบการ

รายได้ส่วนเพิ่มจาก 
Induced Demand

แบ่งสนับสนุนเข้ากองทุน



(1) ความเป็นธรรม (Equity): กลไกการสนับสนุนต้องเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
ทุกราย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

(2) ความชัดเจน (Clarity): กลไกการสนับสนุนต้องมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ เพ่ือความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งสมมติฐานและการคาดการณ์ไปในอนาคต

(3) ความยั่งยืน (Sustainability): กลไกการระดมเงินทุนและแหล่งเงินทุน ต้องมุ่งเป้าให้กองทุนฯ
สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ โดยพึ่งพางบประมาณปกติของภาครัฐให้น้อยที่สุด

(4) ความเพียงพอ (Adequacy): กลไกการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนและระบบตั๋วร่วม จ าเป็นต้อง
เพียงพอสนับสนุนผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนให้สามารถด าเนินการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ

(5) การร่วมรับผิดชอบต่อผลการกระท า (Accountability): กลไกการสนับสนุนด้านการเงินควรมี
การเช่ือมโยงกับระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย เพ่ือให้
เกิดการสะท้อน Value for Money ของการใช้เงินของกองทุนฯ

หลักการในการบรหิารจัดการกองทนุสง่เสรมิระบบตั๋วร่วมและคา่โดยสารร่วม 
และส่งเสริมการด าเนินงานระบบขนสง่มวลชน เมื่อมีการใช้คา่โดยสารร่วม

27



เงื่อนไขในการได้สิทธิการสนบัสนุนจากกองทุนฯ เมื่อใช้ค่าโดยสารร่วม

1) เป็นผู้ประกอบการภาคเอกชน (หน่วยงานของรัฐถือหุ้นอยู่ไม่เกินร้อยละ 50) (เนื่องจาก
ผู้ประกอบการที่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ มีช่องทางในการขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน)

2) ให้บริการระบบรถไฟฟ้าโดยรับความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าโดยสารทั งหมด (ระบบที่มีรูปแบบ
การร่วมลงทุนในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับรูปแบบ PPP Gross Cost ไม่สามารถรับการสนับสนุน
ได้ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้รับรายได้จากค่าโดยสารโดยตรง จึงไม่ต้องรับความเสี่ยงด้าน
รายได้จากค่าโดยสาร) 

3) สถานะของระบบรถไฟฟ้า ณ วันที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งระบบตั๋วร่วมและ
โครงสร้างค่าโดยสารร่วม (i) ระบบที่เปิดให้บริการแล้ว หรือ (ii) ระบบที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
แล้ว ข้อใดข้อหนึ่ง 
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Financial Transaction Flow ที่เกิดขึ นจากการใช้บัตร ABT 
จ าแนกตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: ที่ปรึกษา
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ล าดับ รายละเอียด
ผู้ด าเนินการ

ที่มาของเงินลงทุนผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

Initial Investment
1 การลงทุน CCH

- Hardware / Software for CCH, DR Site
- Certified PCI DSS /EMV

✓

ภาครัฐ

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

✓

ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง
ของภาครัฐกับผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชนแต่ละ
ระบบ

Operation & Maintenance
3 การด าเนินการและบ ารุงรักษา CCH ✓ บริษัทบริหารจัดการระบบ

ตั๋วร่วม4 การบริหารจัดการ CCH ✓

5 EMV Audit ระบบ AFC ของ CCH ✓

6 การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ AFC ✓ ผู้ประกอบการระบบขนส่ง
มวลชน7 EMV Audit ระบบ AFC ของ Operator ✓

แผนการลงทุนพัฒนาระบบตั๋วร่วม

Initial Investment Operation & Maintenance

ท่ีมา :  ท่ีปรึกษา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 … … …ช่วงพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
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