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กำหนดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  

“ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมบางลำพู  โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 
 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุม 

➢ กล่าวรายงานการประชุม 
โดย    นางสาวกรุณา  เนยีมเอ่ียม  

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม 

➢ กล่าวเปิดประชุม 
โดย   นางวไิลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 

09.15 - 09.45 น. การนำเสนอ “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” 
โดย  ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

09.45 - 12.00 น. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อ  
“ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” ในประเด็น:  

➢ ความต้องการทางฟังก์ชนัระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Collection: AFC)  

➢ ความต้องการทางฟังก์ชนัระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing 
House: CCH) และศูนยบ์ริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (Financial Central Clearing House: 
FCCH 

 โดย:  
➢ นายอมฤต เหล่ารักพงษ์ ผูช้่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
➢ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

 ดำเนินรายการ โดย นายชาญพล นิลประภาพร 
                                                    ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล 

12.00 – 12.30 น. สรุปผลและข้อเสนอแนะ และปิดการประชุม 

      ---------------------------------- 
 

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม 

 
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาใช้งาน โดยได้พัฒนา  “ระบบบัตรแมงมุม” เพื่อให้
สามารถนำมาใช้เป็นตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มี 
การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) ที่ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง หน่วยงาน
ของรัฐและผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการเจรจาเชิงธุรกิจ  ในการกำหนดและประกาศใช้โครงสร้าง
อัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) (ซึ่งใช้เป็นอัตราค่าโดยสารเดียว) สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วม 
จึงเป็นเหตุให้ “ระบบบัตรแมงมุม” ทำหน้าที่เสมือนเป็นบัตรแทนเงินสด ใช้กับระบบขนส่งมวลชนสายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน
เท่านั้น  
 
นอกจากนั้นแล้ว หลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการชำระเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้นำการพัฒนา ได้แก่ (1) ระบบชำระเงิน
ด้วยบัตร Oyster ของ Transport for London ในสหราชอาณาจักร (2) ระบบชำระเงินด้วยบัตร EZ-Link พร้อมด้วยระบบ 
SimplyGo ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ (3) ระบบชำระเงินด้วยบัตร Octopus ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยระบบชำระเงินดังกล่าวถูกพัฒนาในรูปแบบ Account-Based Ticketing (ABT) ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี 
สมควรนำมาเป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 
 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม จึงมีแนวคิดจัดทำตั๋วร่วมรูปแบบ Account-Based 
Ticketing (ABT) เพื่ อรองรับการใช้ งานตั๋ วร่วมแบบ open-loop โดยกำหนดความต้องการทางฟั งก์ชัน  (Functional 
Requirement) ของระบบตั๋วร่วม ซึ่งมีสาระสำคัญของผลการศึกษา ประกอบด้วย 
  
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
 
การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลการเดินทางและค่าโดยสาร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
และการกำหนดอัตราค่าโดยสาร โดยจัดทำ จัดหา พัฒนาข้อมูล รวมทั้ง กำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลค่าโดยสารและ
การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ทั้งที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบตั๋วร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การเดินทางและค่าโดยสาร คือ (1) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการทบทวนผลการศึกษา (2) พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อมูล 
การเดินทางระบบตั๋วผูกบัญชี (Account-Based Ticketing: ABT) และ Cyber Security (3) รวมรวบข้อคิดเห็นจากกลุ ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) สำรวจพฤติกรรมการเดินทาง และ (5) นำผลการศึกษา และรวบรวมข้อมูลดังกล่าว รวมทั้ง ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาประกอบการศึกษา และกำหนดความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของ
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร ซึ่งประกอบด้วย  
 

1) ฟังก์ชันระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Collection: AFC) และ  
2) ฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) และศูนย์บริหารจัดการ

รายได้กลางด้านการเงิน (Financial Central Clearing House: FCCH)  
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 ฟังก์ชันระบบจดัเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Collection: AFC) 
 

ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม แสดงดังรูปที่ 1  
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หมายเหตุ: ISO 8583 :  international standard for financial transaction card originated interchange messaging 
 ISO/IEC 7816 :  international standard related to electronic identification cards with contacts, especially smart cards, and more recently, 

contactless mobile devices, 
 ISO/IEC 14443 :  international standard for Identification cards -- Contactless integrated circuit cards -- Proximity cards is an international standard 

that defines proximity cards used for identification, and the transmission protocols for communicating with it 
 ISO/IEC 18092 :  international standard for defines communication modes for Near Field Communication Interface and Protocol (NFCIP 1 )  using 

inductive coupled devices operating at the centre frequency of 13,56 MHz for interconnection of computer peripherals. 
 JIS x 0510 :  international standard for Automatic identification and data capture techniques - QR Code bar code symbology specification 
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม 
 
จากภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการกำหนด โครงสร้างทางฟังก์ชัน ระบบ 
ตั๋วร่วมในรูปแบบของระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) ที่ประมวลผลเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
 

• ระดับที่ 1  สื่อกลางการชำระค่าโดยสาร (Fare Media)  
• ระดับที่ 2  ระบบประมวลผลเครื่องอ่านบัตร (Front-end Card Processor) / ระบบประมวลผลที่สถานีของ

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Station Computer)  
• ระดับที่ 3  ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน  (Operator Central 

Computer) 
• ระดับที่ 4  ระบบประมวลผลของผู้ออกบัตร/ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Issuer / Acquirer) 
• ระดับที่ 5  ระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH)  
• ระดับที่ 6  ระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (Financial Central Clearing 

House: FCCH)  
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การประมวลผลในระดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ซึ่งปัจจุบัน  
ได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องปรับปรุง/เพิ่มเติมเครื่องอ่านบัตร และ Software ให้สามารถรองรับบัตรโดยสารในรูปแบบ 
ABT Ticket Media ในอนาคต รวมทั้ง ต้องสามารถส่งข้อมูลการเดินทางในแต่ละช่วงเวลาให้ CCH ได้ 
 
ในระดับที่  4 ผู้ออกบัตร (Issuer) ในที่นี้คือ ผู้ออกบัตรในระบบตั๋วผูกบัญชี (ABT) สำหรับภาคขนส่ง (Transit) และ 
นอกภาคขนส่ง (Non-Transit) และผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer)  
 
ในระดับที่ 5 ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) ทำหน้าที่รองรับการทำงานส่วนที่เกี่ยวกับ (1) การบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้งาน ทั้งในระบบขนส่งและนอกภาคขนส่ง (2) การบริหารจัดการเรื่องโครงสร้างค่าโดยสารและส่วนลดต่างๆ  
(3) การรับข้อมูลและชำระดุลให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมระบบ และ (4) การสรุปการประมวลผลข้อมูลออกเอกสารในรูปแบบ
รายงานและข้อมูลต่างๆ 
 
ในระดับที่ 6 ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH) ทำหน้าที่คล้ายกับระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
(CCH) แต่เป็นการบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับการใช้งานจาก ABT Ticket Media รวมทั้งบัตร cEMV เท่านั้น 
เนื่องจากระบบตั๋วผูกบัญชี (ABT) หรือบัตร cEMV ต้องการความปลอดภัยในระดับสูง และต้องมีการรับรองจาก EMVCo  
จึงควรแยก FCCH ออกต่างหากจาก CCH เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ   
    
จึงสามารถกล่าวได้ว่า การประมวลผล CCH ในระดับที่ 5 และการประมวลผล FCCH ที่ระดับ 6 คือหัวใจสำคัญของระบบ 
ในการจัดเก็บข้อมูลและจัดสรรรายได้สำหรับผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน โดยควรต้องแยกระบบการประมวลผลสำหรับ 
(1) บัตรโดยสารปัจจุบัน รองรับโดยใช้ระบบ CCH และ (2) ABT Ticket Media (บัตรแบบ ABT รวมทั้งบัตร cEMV) รองรับ
โดยใช้ระบบ FCCH ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่พัฒนาเพิ่มเติมแยกจากระบบ CCH เดิม เพื่อให้ระบบเดิมสามารถดำเนินการ 
โดยไม่มีผลกระทบโดยตรงกับระบบบัตรโดยสารปัจจุบัน 
 
โดยภาพรวม ระบบ AFC ในแต่ละระดับการทำงาน (Level) ประกอบด้วย 10 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่  
 

1) ระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System)  
2) ระบบจัดการบัตร (Card Management System)  
3) ระบบสินค้าและบริการ (Goods and Services System)  
4) ระบบจัดการอุปกรณ์ (Device Management System)  
5) ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management System)  
6) ระบบการเงิน (Financial System)  
7) ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร (Purse Management System)  
8) ระบบค่าโดยสารและส่วนลด (Fare and Rebates System)  
9) ระบบการออกรายงาน (Report System) และ  

10) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)  
 
ทั้งนี้ ภาพรวม Functional Requirement ระบบ AFC แสดงได้ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 2 
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ตารางที่ 1 ภาพรวม Functional Requirement ระบบ AFC 

Function 

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

Fare 
Media 

Front-end 
Card 

Processor 

Operator 
Station 

Computer 

Operator 
Central 

Computer 
Acquirer Issuer 

Central 
Clearing 
House  

Financial 
Central 
Clearing 
House 

1. ระบบประมวลผลหลัก  
(Core Business Processing System) 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ระบบจัดการบัตร 
(Card Management System) 

 ✓ ✓   ✓   

3. ระบบสินค้าและบริการ  
(Goods and Services System) 

   ✓ ✓    

4. ระบบจัดการอุปกรณ์ 
(Device Management System) 

 ✓ ✓ ✓     

5. ระบบจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure Management System) 

   ✓ ✓ ✓ ✓  

6. ระบบการเงิน  
(Financial System) 

    ✓  ✓ ✓ 

7. ระบบจัดการกระเป๋าเงนิในบัตรโดยสาร 
(Purse Management System) 

  ✓    ✓  

8. ระบบค่าโดยสารและส่วนลด  
(Fare and Rebates System) 

 ✓  ✓   ✓  

9. ระบบการออกรายงาน 
(Report System) 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

10. ระบบรักษาความปลอดภัย  
(Security System) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ที่มา: ที่ปรึกษา 
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Level 3: 
Operator Central Computer

Level 5: 
Central Clearing House (CCH)

Level 1: 
Fare Media

Level 6: 
Financial Central Clearing House 

(FCCH)

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

SYSTEM

CORE BUSINESS 
PROCESSING 

SYSTEM

GOODS AND 
SERVICES 
SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

CARD 
MANAGEMENT 

SYSTEM

DEVICE 
MANAGEMENT

SYSTEM

PURSE 
MANAGEMENT 

SYSTEM

Operator Station Computer

Front-end Card Processor

Acquirer

Issuer

Level 2:

Level 4: 

SECUR ITY 
SYSTEM

FARE AND REBATES 
SYSTEM

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

SYSTEM

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

SYSTEM

CARD 
MANAGEMENT 

SYSTEM

GOODS AND  
SERVICES 
SYSTEM

SECUR ITY 
SYSTEM

CORE BUSINESS 
PROCESSING 

SYSTEM

CORE BUSINESS 
PROCESSING 

SYSTEM

CORE BUSINESS 
PROCESSING 

SYSTEM

DEVICE 
MANAGEMENT

SYSTEM

SECUR ITY 
SYSTEM

FARE AND REBATES 
SYSTEM

FARE AND REBATES 
SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

SECUR ITY 
SYSTEM

SECUR ITY 
SYSTEM

SECUR ITY 
SYSTEM

FINANCIAL 
SYSTEM

FINANCIAL 
SYSTEM

FINANCIAL 
SYSTEM

PURSE 
MANAGEMENT 

SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

ABT Ticket Media

บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจ บัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric1 บัตรแบบ ABT อ ่น 

 
หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลีย่นเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมือ่ดำเนินการระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารรว่มเสร็จสมบูรณ์ 
ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ 2 Functional Requirement ระบบ AFC  
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โดยมีรายละเอียดการทำงานในแต่ละระดับดังนี้ 
 
1.1.1  ระดับที่ 1 (Level 1) : ส ่อกลางการชำระค่าโดยสาร (Fare Media) 
 
สื่อกลางการชำระค่าโดยสารที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบตั๋วร่วม ประกอบด้วย 1) บัตรโดยสารปัจจุบัน และ 2) ABT Ticket 
Media โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) บัตรโดยสารปัจจ บัน (ได้แก่ บัตรแมงมุม บัตร MRT Plus บัตร MRT บัตร ARL Smart Pass (อนาคต คือ  
บัตร AERA1) และบัตร Rabbit) ยังคงสามารถใช้ต่อไป จนกว่าผู้โดยสารจะเปลี่ยนบัตรโดยสารไปเป็นระบบ 
ตั๋วผูกบัญชี (ABT) หรือบัตร cEMV  

2) ABT Ticket Media คือ สื่อการชำระเงินที่ใช้แทนตั๋วร่วมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบใหม่ เช่น  
บัตรแบบไร้สัมผัส (Contactless Card) (บัตร cEMV, บัตรเดบิต , e-Wallet Card หรือ Smartphone)  
โดยอาจเป็นบัตรที่ผูกกับบัญชีของผู้ถือบัตร อย่างไรก็ตาม การรองรับสื่อการชำระเงินที่หลากหลายดังกล่าว 
สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ โดยสารทั่วไป รวมทั้ง ผู้ โดยสารที่ เดินทางมาจากต่างประเทศที่สามารถ 
ใช้บัตร cEMV นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการต้องเพิ่มเติมเครื่ องอ่าน ณ ประตูทางเข้าออก 
(Entrance/Exit Gate) พร้อมระบบ Software ให้สามารถรองรับมาตรฐานของสื่อการชำระเงินดังกล่าว ทั้งนี้ 
ในการประมวลผล ณ ประตูทางเข้าออก (Entrance/Exit Gate) สำหรับบัตรเครดิต/เดบิต (บัตร cEMV)  
อาจไม่จำเป็นต้องตรวจสอบจำนวนเงินในบัญชี แต่ใช้วิธีการเรียกเก็บภายหลัง เนื่องจากการตรวจสอบผ่าน
ระบบเครือข่าย Switching ที่อยู่ต่างประเทศอาจล่าช้า  

 
นอกจากนั้นแล้ว สำหรับบัตรเดบิต หรือ e-Wallet หรือ Smartphone ที่ใช้เครือข่ายภายในประเทศ ซึ่งต้อง
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการหลายราย ต้องมีการทดสอบความเร็วของ Network ในชั่วโมงเร่งด่วน ว่ามีความเร็ว
เพียงพอหรือไม่ ถ้าความเร็วเพียงพอ สามารถเชื่อมข้อมูลกับผู้ออกบัตร (Issuer) เพื่อตรวจสอบจำนวนเงิน 
ในบัญชี ว่าเพียงพอสำหรับค่าโดยสารที่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ และสามารถดำเนินการหักบัญชีได้ทันที  
เมื่อออกจากประตูสุดท้าย หรือหากความเร็วของ Network ไม่เพียงพอ ต้องให้ผู้ โดยสารเข้าออกประตูและ 
เดินทางไปก่อน จึงดำเนินการเรียกเก็บเงินภายหลัง ดังนั้น ต้องมีระบบ Blacklist เพื่อรองรับ 

 
อย่างไรก็ตาม ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) มีความสำคัญในการทำหน้าที่ตรวจสอบบัตรจริง/บัตรปลอม
จาก Algorithm ที่ฝังอยู่ใน chip ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 (บัตรแบบสัมผัส (Contact Card)) หรือมาตรฐาน ISO/IEC 14443 
(บัตรแบบไร้สัมผัส (Contactless Card)) (รูปที่ 3) 
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ระบบรัก า
ความปลอดภัยของบัตร

ข้อมูลบัตร
เงินสด
(Purse)

ประตูทางเข้าออก (Entrance / Exit Gate)

 ู้ถ อบัตร
(Cardholder)

 ู้ออกบัตร
(Issuer)

Programming and 
Logicข้อมูลบัตร

ระบบรัก า
ความปลอดภัยของบัตร

 ู้ออกบัตร
(Issuer)

 ู้ถ อบัตร
(Cardholder)

ส ่อ
กล

าง
กา

รช
 าร

ะค
่าโ

ดย
สา

ร 
(F

ar
e 

M
ed

ia
)

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ Interoperable Ticketing System

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับบัตร Tokenisation

ปรับปรุง /เพิ่ม ระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ บัตรแบบ ABT (ใหม่)

ปรับปรุง /เพิ่ม ระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ บัตร cEMVระบบหัวอ่านปัจจุบัน

ABT Ticket Media

บัตรแบบ ABT 
(  ม่)

อ ่น บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจ บัน

บัตรแบบ ABT 

Tokenisation 2 Tokenisation 3Tokenisation 2

4

บัตรแบบ Card-Centric 1 

4 4 4 4

 
หมายเหตุ:  1  บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อดำเนินการระบบตั๋วร่วมและ 
  อัตราค่าโดยสารร่วมเสร็จสมบูรณ์ 
               2  Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ ABT 
               3  Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ EMV 
 4  บัตรโดยสารต้องส่งข้อมูล O-D และค่าโดยสารให้ CCH 
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 3 Functional Requirement สำ รับส ่อกลางการชำระค่าโดยสาร (Fare Media) 
 

1.1.2 ระดับที่ 2 (Level 2) : ระบบประมวล ลเคร ่องอ่านบัตร (Front-End Card Processor) /  
ระบบประมวล ลที่สถานีของ ู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Station Computer) 

 
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบอุปกรณ์จัดเก็บค่าโดยสารต่างๆ ที่ติดตั้งที่สถานี (Operator Station Computer) เพื่อประมวลผล
บัตรผ่านเข้าออกประตูอัตโนมัติ (Automatic Gate) โดยใช้ Front-end Card Processor ซึ่งปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าได้มี 
การติดตั้งแล้ว แต่ต้องมีการปรับปรุงระบบ Software และระบบรักษาความปลอดภัย ให้สามารถรองรับบัตรโดยสารปัจจุบัน
และ ABT Ticket Media รวมทั้ง การปรับปรุงระบบการอ่านและจัดส่งข้อมูลผู้โดยสาร [ได้แก่ ประเภทบัตร (Card Identification) 
ค่าโดยสาร (Fare) หรือต้นทาง/ปลายทางการเดินทาง (O-D Data)] 
 
สำหรับระบบขนส่งมวลชนอ่ืนที่ไม่มีสถานีและประตูผ่านเข้าออก (เช่น รถโดยสารประจำทาง รถไฟ หรือ เรือโดยสาร)  
อาจสามารถบันทึกข้อมูลต้นทาง/ปลายทางโดยระบุพิกัด (Location) ที่เครื่องอ่านบัตร เพื่อให้สามารถจับคู่กับป้าย/สถานี  
 
อย่างไรก็ตาม การทำงานของระบบ เร่ิมจากผู้โดยสารใช้บัตรสัมผัสที่เครื่องอ่านบตัร ณ ประตูเข้าออก (Entrance/Exit Gate) 
โดยระบบจัดการบัตร (Card Management System) สามารถทำการคัดแยกประเภทของบัตร ว่าเป็นบัตรโดยสารปัจจุบัน 
หรือ ABT Ticket Media รวมทั้ง ทำการตรวจสอบบัตรจริง/บัตรปลอม ตรวจสอบประเภท หรือจำนวนเงิน โดยมีระบบ
รักษาความปลอดภัย (Security System) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร (Security Algorithm) 
รวมถึง ระบบจัดการอุปกรณ์ (Device Management System) หากพบว่าบัตรดังกล่าวไม่ถูกต้อง ระบบสามารถดำเนินการ
อายัดบัตรและจัดทำ Blacklist ได้ทันที  
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ทั้งนี้ ข้อมูลจากบัตรโดยสาร สามารถส่งเข้าระบบค่าโดยสารและส่วนลด (Fare and Rebates System) (เช่น บัตรนักเรียน 
บัตรผู้สูงอายุ บัตรพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการตลาด ฯลฯ) เป็นต้น รวมทั้ง การคำนวณค่าแรกเข้าเมื่อเดินทางข้ามระบบ
หรือเปลี่ยนเส้นทาง ด้วยระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร (Purse Management System) โดยดำเนินการรวบรวม
ค่าโดยสารและส่วนลดในแต่ละสถานี ส่งให้ระบบคอมพิวเตอร์กลาง (Operator Central Computer) โดยผ่านเครือข่าย
ภายใน (Local Network) ของระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย (หรือผ่านระบบ Internet สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่ไม่มี
สถานีและประตูผ่านเข้าออก) เพื่อประมวลผล จัดทำ และรวบรวมข้อมูลผู้โดยสารส่งให้ CCH ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด
ต่อไป ซึ่ งในการส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย จำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ที่กำหนดโดย
ผู้ประกอบการแต่ละราย 
 
ภาพรวมฟังก์ชันการทำงานที่ระบบประมวลผลเครื่องอ่านบัตร (Front-end Card Processor) ควรประกอบด้วย  
 

• ระบบจัดการบัตร (Card Management System) ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยต่างๆ เก่ียวกับการจัดการข้อมูล
บัตรโดยสาร เช่น การจัดการบัตรโดยสารที่ถูกระงับ การคืนบัตร การเรียกดูข้อมูลในบัตรโดยสาร เป็นต้น 

• ระบบจัดการอุปกรณ์ (Device Management System) ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยต่างๆ ของการกำหนด 
ค่าอุปกรณ์ในระบบ เช่น เครื่องอ่านบัตร เป็นต้น 

• ระบบค่าโดยสารและส่วนลด (Fare and Rebates System) ซึ่งประกอบด้วย ฟังก์ชันการคำนวณค่าโดยสาร 
เช่น การคำนวณค่าโดยสาร การคำนวณส่วนลดของค่าโดยสาร การตรวจสอบเงื่อนไขส่วนลดค่าโดยสาร เป็นต้น   

• ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ต้องสามารถรองรับตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นข้อกำหนด
ของระบบ เช่น การทำ Tokenisation และการดำเนินการตามมาตรฐาน Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS) เป็นต้น 
 

ส่วนภาพรวมฟังก์ชันการทำงานที่ระบบประมวลผลที่สถานี (Operator Station Computer) ควรประกอบด้วย  
 

• ระบบจัดการบัตร (Card Management System) ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยต่างๆ เก่ียวกับการจัดการข้อมูล
บัตรโดยสาร เช่น การทำ Card Initialise บัตรโดยสาร โดยเป็นการสร้างบัตรและบันทึกข้อมูลค่าเร่ิมต้น 
ในบัตรโดยสาร การทำ Card Personalization โดยเป็นการบันทึกข้อมูลผู้ โดยสารลงในบัตรโดยสาร  
(การขายบัตรโดยสารให้ผู้โดยสาร การเปลี่ยนบัตร การระงับการใช้งานบัตรโดยสาร การเปิดใช้งานบัตรโดยสาร 
ที่ถูกระงับการใช้งาน การคืนบัตร การเรียกดูข้อมูลในบัตรโดยสาร รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล ABT Account กับ 
บัตรโดยสาร เป็นต้น)   

• ระบบจัดการอุปกรณ์ (Device Management System) ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยต่างๆ ของการกำหนด 
ค่าอุปกรณ์ในระบบ เช่น การเพิ่ม/ลบอุปกรณ์ในระบบ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบ การควบคุมอุปกรณ์ และ 
การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ เป็นต้น  

• ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร (Purse Management System) ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยต่างๆ เช่น 
การเติมเงินเข้าในบัตร การยกเลิกการเติมเงิน การคืนเงินให้ผู้ถือบัตร เป็นต้น 

• ระบบการออกรายงาน (Report System) ประกอบด้วยฟังก์ชัน การเรียกดูรายงานต่างๆ โดยระบบมีการ
ตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงรายงานและข้อมูลที่ส่งออกจากระบบ 

• ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เก่ียวกับการดำเนินการ Execute การใช้
กุญแจความปลอดภัยของระบบในระดับอุปกรณ์ การใช้กุญแจความปลอดภัยของระบบในเครื่องอ่านและ 
เขียนบัตร เป็นต้น   

 
โดยภาพรวม Flow การทำงานของระบบประมวลผลเคร่ืองอ่านบัตร (Front-end Card Processor) และระบบประมวลผล 
ที่สถานี (Operator Station Computer) แสดงดังรูปที่ 4  
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ระบบจัดการบัตร
(Card Management System)

ระบบจัดการอ ปกร ์
(Device Management System)

ระบบจัดการกระเป าเงิน นบัตรโดยสาร
(Purse Management System)

ระบบประมวล ลคอมพิวเตอร์กลาง ู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
(Operator Central Computer)

ระบบรัก าความปลอดภัย  (Security System)
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ระบบรัก าความปลอดภัย  (Security System)

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
(Fare and Rebates System)

ระบบจัดการอ ปกร ์
(Device Management System

ระบบจัดการบัตร
(Card Management System)

ABT Ticket Media

บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจ บัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric 1 บัตรแบบ ABT อ ่น 

Tokenisation 2 Tokenisation 3

4

Payment 
Gateway

Financial Central Clearing House 
(FCCH)

O-D

ค่าโดยสาร

ข้อมูล ABT Account

เคร อข่ายภาย น อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

4

4 4

 
หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลีย่นเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึน้ เมื่อดำเนนิการระบบตั๋วร่วมและอัตรา 

ค่าโดยสารร่วมเสร็จสมบูรณ ์
              2  Tokenisation คอืกระบวนการยนืยันตวัตนระบบ ABT 
             3  Tokenisation คอืกระบวนการยนืยันตวัตนระบบ EMV 
 4  บัตรโดยสารตอ้งส่งขอ้มูล O-D และค่าโดยสารให้ CCH 
ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ 4 Functional Requirement สำ รับระบบประมวล ลเคร ่องอ่านบัตร (Front-end Card Processor) /  
ระบบประมวล ลที่สถานีของ ู้ประกอบการระบบขนสง่มวลชน (Operator Station Computer)  

 
1.1.3   ระดับท่ี 3 (Level 3) : ระบบประมวล ลคอมพิวเตอร์กลาง ู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน 

(Operator Central Computer) 
 
เป็นระบบคอมพิวเตอร์กลางของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ซึ่งสามารถรับข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง 
ณ สถานีหรือเครื่องอ่านบัตร ผ่านเครือข่ายภายใน (Local Network) หรือเครือข่าย Internet เพื่อประมวลผลการเดินทาง
และอัตราค่าโดยสารของผู้โดยสารที่เข้าออกแต่ละสถานี โดยข้อมูลจัดเก็บลงฐานข้อมูล และดำเนินการรวบรวมจัดส่งให้ CCH 
ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ในรูปแบบ (Format) มาตรฐานกลางที่กำหนดให้ เพื่อให้ CCH จัดสรรรายได้ผ่านผู้ให้บริการ 
แก่ผู้รับบัตร (Acquirer) กลับมายังผู้ประกอบการแต่ละรายต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลหลักที่ควรรวบรวมประกอบด้วย (1) ข้อมูล 
บัตรโดยสาร (2) ข้อมูลการเดินทาง หรือ (3) ข้อมูลการเงิน เป็นต้น 
 
โดยข้อมูลในแต่ละสถานี ถูกส่งมายังระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System) ของระบบคอมพิวเตอร์กลาง
ของผู้ประกอบการ เพื่อจัดเก็บลงระบบฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ และดำเนินการประมวลผลรายการข้อมูล (Transaction 
Data) ซึ่งหากเป็นการส่งข้อมูลตามเวลาจริง (Real Time) ระบบต้องประมวลผลทันทีและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้   
เวลาในการประมวลผลข้อมูลนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบของผู้ประกอบการแต่ละราย แต่ต้องสอดคล้องกับการ
ประมวลผลของ CCH 
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สำหรับระบบค่าโดยสารและส่วนลด (Fare and Rebates System) ของผู้ประกอบการ ควรมีการรับข้อมูลค่าการทำงานจาก 
CCH ในการคำนวณค่าใช้จ่ายและการจัดการส่วนลดในกรณีต่างๆ ในขณะที่ระบบสินค้าและบริการ (Goods and Services 
System) เป็นระบบที่ผู้ประกอบการขนส่งมวลชน หรือนอกภาคขนส่งให้บริการแก่ผู้ถือบัตร ซึ่งมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงทางธุรกิจ 
 
ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management System) ประกอบด้วย การจัดการและการกำหนดค่า
(Configuration) สำหรับ (1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) (2) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) (3) ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ (Application Software) (4) ระบบฐานข้อมูล (Database System) (5) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security 
System) และ (6) ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล (Data Communication)  
 
นอกจากนั้น ระบบควรสามารถสรุปข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด (Batch Processing) ส่งให้ CCH 
ผ่านเครือข่ายภายในหรืออินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network) โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)  
ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 
 
ภาพรวมฟังก์ชันการทำงานที่ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Central 
Computer) ประกอบด้วย  
 

1) ระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ ประมวลผล และการจัดการข้อมูลรายการ (เช่น การรับรายการข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง
รายการข้อมูล การจัดการข้อมูลที่ผิดพลาด การสรุปรายการข้อมูล รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล ABT Account 
กับบัตรโดยสาร เป็นต้น)  

2) ระบบสินค้าและบริการ (Goods and Services System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันย่อย เช่น การกำหนด 
Program Loyalty และการกำหนดสิทธิประโยชน์  การจัดการข้อมูล Loyalty การจัดการเรื่องเรียกร้อง
ผลประโยชน์และการร้องเรียน การกำหนด parameter ในการคิดค่าบริการต่างๆ เป็นต้น 

3) ระบบจัดการอุปกรณ์  (Device Management System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันย่อยของการกำหนด 
ค่าอุปกรณ์ในระบบ เช่น การเพิ่ม/ลบอุปกรณ์ในระบบ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบ การควบคุมอุปกรณ์ และ 
การตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ของอุปกรณ์ทั้งหมด โดยมีระบบส่วน Config Manager และ Device Manager 
สำหรับบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณ์ระบบทุกสถานี เป็นต้น 

4) ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันย่อย เช่น 
การบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ การบำรุงรักษาเครือข่าย การกำหนดข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์การกระจาย
ข้อมูลการตั้งค่า เป็นต้น 

5) ระบบค่าโดยสารและส่วนลด (Fare and Rebates System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันย่อยของการคำนวณ 
ค่าโดยสาร (เช่น การจัดการนโยบายค่าโดยสารและส่วนลด (Fare Policy) เป็นต้น) 

6) ระบบการออกรายงาน (Report System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันย่อย เช่น การเรียกตรวจสอบรายงานต่างๆ 
ของระบบ การสร้างรายงาน การกำหนดการส่งออกรายงาน การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงรายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ 
การเข้าถึงรายงานและข้อมูลที่ส่งออกจากระบบ ต้องถูกควบคุมจากการกำหนดสิทธิการใช้งาน ให้กับผู้ใช้งาน
ในแต่ละระดับ โดยผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ สามารถเข้าถึงรายงานและข้อมูลที่กำหนดไว้เท่านั้น 

7) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้าน 
ความปลอดภัยของระบบ เช่น การจัดการข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ การจัดการเรื่องสิทธิ
เข้าใช้งาน การรับรหัสผู้ใช้งาน การตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ การดำเนินการตามกฎความปลอดภัย
ระบบ เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ภาพรวม Flow การทำงานของระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน 
(Operator Central Computer) แสดงดังรูปที่ 5  
 

aa

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
(Fare and Rebates System)

ระบบจัดการอ ปกร ์
(Device Management System)
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ระบบประมวล ล ลัก
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ระบบการออกรายงาน
(Report System)

ระบบรัก าความปลอดภัย
 (Security System)

ระบบจัดการโครงสร้างพ  นฐาน
(Infrastructure Management System)
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 Operator Station Computer)
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เคร อข่ายภาย น อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

ข้อมูล ABT Account

 
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 5 Functional Requirement  
สำ รับระบบประมวล ลคอมพิวเตอร์กลาง ู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Central Computer)   

 
1.1.4  ระดับที่ 4 (Level 4) : ระบบประมวล ล ู้ออกบัตร/ ู้  ้บริการแก่ ู้รับบัตร (Issuer / Acquirer) 
 
ผู้ออกบัตร (Issuer) ในที่นี้ คือ ผู้ออกบัตรในระบบตั๋วผูกบัญชี (ABT) (เช่น บัตร cEMV หรือ e-Wallet) รวมถึง ABT Ticket 
Media (เช่น บัญชีใน Smartphone ที่ประยุกต์ใช้ NFC หรือ QR Code) 
 
สำหรับผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) ในที่นี้ เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย 
โดยการเชื่อมระบบกับ CCH เพื่อรับคำสั่งการชำระดุล (Settlement) ต่อไป 
 
ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ออกบัตร (Issuer) และผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) ดังรูปที่ 6 ทำหน้าที่บางส่วนต่างกัน จึงแยกฟังก์ชันหลัก
ของผู้ออกบัตร (Issuer) ดังรูปที่ 7 
 
โดยมีระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System) ทำหน้าที่ส่งรายการใช้งานทั้งหมด เช่น สรุปรายการ
ข้อมูลการใช้งานบัตร ส่งรายการที่ขอจัดทำบัตรและออกบัตร เป็นต้น โดยเชื่อมกับระบบจัดการบัตร (Card Management 
System) แต่ละประเภท และเชื่อมกับระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)  
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ทั้งนี้ ภาพรวมฟังก์ชันการทำงานของผู้ออกบัตร (Issuer) ประกอบด้วย  
 

1) ระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และการจัดการข้อมูลรายการ เช่น การรับรายการข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องรายการข้อมูล การสรุป
รายการข้อมูล การประมวลผลรายการข้อมูล เป็นต้น 

2) ระบบจัดการบัตร (Card Management System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันย่อยเกี่ยวกับการจัดการบัตรโดยสาร 
เช่น การบริหารจัดการสต็อกบัตรโดยสาร การกำหนดค่าเร่ิมต้นบัตรโดยสาร การจัดการข้อมูลการตั้งค่าระบบ
บัตรโดยสาร การระงับการใช้งานบัตรโดยสาร การตรวจสอบบัตรโดยสารที่ผิดพลาด การจัดการข้อมูลในบัตรโดยสาร 
การประมวลผลข้อมูลการใช้งานระบบ เป็นต้น 

3) ระบบจัดการโครงสร้างพื้ น ฐาน  ( Infrastructure Management System) ป ระกอบ ไปด้ วยฟั งก์ชั น 
การตั้งค่าอุปกรณ์ การรับข้อมูลการตั้งค่า และการอนุมัติข้อมูลการตั้งค่า เป็นต้น 

4) ระบบการออกรายงาน (Report System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชัน การเรียกตรวจสอบรายงานด้านการเงิน 
การเรียกตรวจสอบรายงานด้านการดำเนินงาน เป็นต้น 

5) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ประกอบไปด้วยฟั งก์ชันที่ เกี่ยวกับการดำเนินการ 
ด้านความปลอดภัยของระบบ เช่น การจัดการเรื่องสิทธิเข้าใช้งาน การรับรหัสผู้ใช้งาน การจัดการรหัสผู้ใช้งาน  
การตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน เป็นต้น 

 
สำหรับฟังก์ชันหลักของผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) ดังรูปที่ 8 นั้น Acquirer สามารถได้รับรายการยอดเงินที่เรียกเก็บ
จาก CCH เพื่อไปเรียกเก็บจาก Issuer รวมทั้ง การจัดทำรายงานการเงินส่งกลับให้ CCH 
 
Issuer สามารถได้รับรายการเรียกเก็บเงินจาก Acquirer เพื่อจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางให้แก่ Acquirer สำหรับ
จ่ายให้ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนแต่ละรายต่อไป 
 
โดยภาพรวม ฟังกช์ันการทำงานของผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) ประกอบด้วย  
 

1) ระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่ เกี่ยวกับ 
การตรวจสอบและการจัดการข้อมูลรายการ เช่น การรับรายการข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องรายการ
ข้อมูล การสรุปรายการข้อมูล การประมวลผลรายการข้อมูล เป็นต้น 

2) ระบบสินค้าและบริการ (Goods and Services System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ เช่น การรับชำระค่าสินค้า
และบริการ การส่งเร่ืองเรียกร้องผลประโยชน์และการร้องเรียน การกำหนดข้อมูลการคิดค่าบริการ เป็นต้น 

3) ระบบจัดการโครงสร้างพื้ น ฐาน  ( Infrastructure Management System) ป ระกอบ ไปด้ วยฟั งก์ชั น 
การตั้งค่าอุปกรณ์ การรับข้อมูลการตั้งค่า และการอนุมัติข้อมูลการตั้งค่า เป็นต้น 

4) ระบบการเงิน (Financial System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันด้านการเงิน เช่น การสร้างรายการชำระให้ผู้รับชำระ 
การคำนวณค่าธรรมเนียม การประมวลผลตอนสิ้นวัน เป็นต้น 

5) ระบบการออกรายงาน (Report System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันการเรียกตรวจสอบรายงานด้านการเงิน  
การเรียกตรวจสอบรายงานด้านการดำเนินงาน เป็นต้น 

6) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย
ของระบบ เช่น การจัดการเรื่องสิทธิเข้าใช้งาน การรับรหัสผู้ใช้งาน การจัดการรหัสผู้ใช้งาน การตรวจสอบสิทธิ
การเข้าใช้งานระบบ การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน เป็นต้น 
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หมายเหต:ุ 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลีย่นเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึน้ เมือ่ดำเนนิการระบบตั๋วรว่มและอัตราค่าโดยสารรว่มเสรจ็สมบูรณ ์
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 6 Functional Requirement  
สำ รับระบบประมวล ลของ ูอ้อกบัตร/ ู้  ้บริการแก่ ู้รับบตัร (Issuer / Acquirer) 
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หมายเหต:ุ 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลีย่นเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึน้ เมือ่ดำเนนิการระบบตั๋วรว่มและอัตราค่าโดยสารรว่มเสรจ็สมบูรณ ์
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 7 Functional Requirement สำ รับ ู้ออกบัตร (Issuer)  
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ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 8 Functional Requirement สำ รับ ู้  ้บริการแก่ ูร้ับบัตร (Acquirer) 
 

1.1.5   ระดับที่ 5 (Level 5) : ระบบประมวล ล ูนย์บริ ารจัดการราย ด้กลาง (Central Clearing House: CCH)  
 

ระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) สำหรับบัตรโดยสารปัจจุบัน ที่เชื่อมโยงรับข้อมูลมาจากระบบ
ประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและจัดสรรค่าโดยสาร 
ให้ผู้ประกอบการแต่ละราย ตามข้อตกลงทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้  
 
โดยภาพรวม ฟังก์ชันการทำงานของระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) นั้น มีฟังก์ชันหลักเชื่อมโยงกัน
ดังรูปที่ 9 ซึ่งประกอบด้วย 
 

1) ระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System) ประกอบไปด้วย ระบบรับและตรวจสอบข้อมูล
ตามมาตรฐานกลาง และระบบจัดการฐานข้อมูลกลาง ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และการจัดการข้อมูลรายการ เช่น การรับรายการข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องรายการข้อมูล การสรุป
รายการข้อมูล การประมวลผลรายการข้อมูล การจัดการข้อมูลเมื่อสิ้นสุดวัน การนำกลับรายการข้อมูลที่ผิดพลาด 
เป็นต้น 

2) ระบบจัดการโครงสร้างพื้ น ฐาน  ( Infrastructure Management System) ประกอบ ไปด้ วยฟั งก์ชั น 
การตั้งค่าอุปกรณ์ การรับข้อมูล การตั้งค่า การอนุมัติข้อมูลการตั้งค่า การบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 
การดูแลเครือข่ายการสื่อสารภายในและภายนอก เป็นต้น 

3) ระบบการเงิน (Financial System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันด้านการเงิน เช่น การสร้างรายการชำระดุลผู้รับชำระ 
การสร้างรายการชำระดุลให้ผู้ออกบัตร (Issuer) การกระจายข้อมูลชำระดุล การคำนวณค่าธรรมเนียม การประมวลผล
ตอนสิ้นวัน การบริหารเงินสด การกระทบยอดบัญชี การล้างยอดธุรกรรม การกระทบยอดธุรกรรมเงินสด การตรวจสอบ
รายการทางการเงิน เป็นต้น 

4) ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร (Purse Management System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันย่อย เช่น 
การกำหนดวงเงินใช้งาน การกระทบยอดทางการเงินไปยังธนาคาร การจัดการรายการที่ผิดพลาด เป็นต้น 
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5) ระบบค่าโดยสารและส่วนลด (Fare and Rebates System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันย่อย เช่น การจัดการ
ค่าธรรมเนียม (Fare Policy) การประมวลผลค่าโดยสารและส่วนลด และการคำนวณค่าแรกเข้าเมื่อเดินทาง
ข้ามระบบหรือเปลี่ยนเส้นทาง เป็นต้น 

6) ระบบการออกรายงาน (Report System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชัน รายงานด้านการดำเนินงาน รายงานยอด
การใช้งานผู้โดยสาร รายงานการขาย รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร รายงานด้านผู้โดยสาร 
รายงานการยกเว้นค่าใช้จ่าย รายงานการตรวจสอบการฉ้อโกง เป็นต้น 

7) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย
ของระบบ เช่น การจัดการข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ การจัดการเรื่องสิทธิเข้าใช้งาน การรับรหัส
ผู้ใช้งาน การตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ การดำเนินการตามกฎความปลอดภัยระบบ เป็นต้น  
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หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลีย่นเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมือ่ดำเนินการระบบตั๋วร่วมและ

อัตราค่าโดยสารรว่มเสร็จสมบูรณ ์
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 9 Functional Requirement ระบบประมวล ล ูนย์บริ ารจัดการราย ดก้ลาง (CCH)  
 
1.1.6 ระดับที่ 6 (Level 6):  ระบบประมวล ล ูนย์บริ ารจัดการราย ด้กลางด้านการเงิน (Financial Central 

Clearing House: FCCH)  
 
โดยภาพรวม ฟังก์ชันการทำงานของระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH) นั้น มีฟังก์ชันหลัก
เชื่อมโยงกันดังรูปที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย 
 

1) ระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System) ซึ่งประกอบไปด้วย (i) ระบบจัดการข้อมูลบัตร 
ABT Ticket Media และ (ii) ระบบจัดการข้อมูลบัตร cEMV ซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆ ที่เก่ียวกับรายการข้อมูล เช่น 
การตรวจสอบและการจัดการข้อมูลรายการ การรับรายการข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องรายการข้อมูล 
การสรุปรายการข้อมูล การประมวลผลรายการข้อมูล การจัดการข้อมูลเมื่อสิ้นสุดวัน การนำกลับรายการข้อมูล 
ที่ผิดพลาด เป็นต้น 
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2) ระบบการเงิน (Financial System)  ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันด้านการเงิน เช่น การสร้างรายการชำระดุลผู้ให้บริการ
แก่ผู้รับบัตร การสร้างรายการชำระดุลให้ผู้ออกบัตร การกระจายข้อมูลชำระดุล การคำนวณค่าธรรมเนียม 
การประมวลผลตอนสิ้นวัน การบริหารเงินสด การกระทบยอดบัญชี การล้างยอดธุรกรรม การกระทบยอดธุรกรรม
เงินสด การตรวจสอบรายการทางการเงิน เป็นต้น 

3) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ซึ่ งประกอบไปด้วยฟั งก์ชันที่ เกี่ยวกับการดำเนินการ 
ด้านความปลอดภัยของระบบ เช่น การจัดการข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ การจัดการเรื่องสิทธิ 
เข้าใช้งาน การรับรหัสผู้ใช้งาน การตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ การดำเนินการตามกฎความปลอดภัยระบบ 
เป็นต้น   
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ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 10 Functional Requirement สำ รับระบบประมวล ล 
 ูนย์บริ ารจัดการราย ด้กลางด้านการเงิน (FCCH)  

 
อย่างไรก็ตาม ระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH) ระดับที่  6 ประมวลผลเฉพาะข้อมูล  
ABT Ticket Media เท่านั้น ส่วนฐานข้อมูล (Central Database) จัดเก็บอยู่ที่ ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH)  



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารประกอบการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3          17 AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

1.2 ฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลของ ูนย์บริ ารจัดการราย ดก้ลาง (Central Clearing House: CCH) 
และ ูนย์บริ ารจดัการราย ดก้ลางด้านการเงิน (Financial Central Clearing House: FCCH) 

 
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ Central Clearing House (CCH) เป็นหัวใจสำคัญของระบบตั๋วร่วม ทำหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ บริหารจัดการรายได้ และการชำระดุล เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์กลางของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน  
แต่ละราย สถาบันการเงิน (Bank หรือ Non-Bank) และหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีโครงสร้างทางฟังก์ชันหลักที่สำคัญ
เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operators) และ  
(2) ส่วนของ Central Clearing House (CCH) และ Financial Central Clearing House (FCCH) 
 
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operators) ต้องปรับปรุง/เพิ่มเติมทั้งระบบของเครื่องอ่านและ Software เพื่อให้รองรับ
ระบบตั๋วร่วมได้ โดยในช่วงระยะเปลี่ยนถ่ายจากระบบเก่ามาสู่ระบบใหม่ (Transition Period) ยังจำเป็นต้องใช้บัตรโดยสาร
ปัจจุบัน และพัฒนาระบบให้สามารถรองรับ ABT Ticket Media ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตพร้อมกันไป โดยข้อมูล
ของผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operators) ต้องจัดส่งให้ CCH และ FCCH เพื่อทำการ
ประมวลผลจัดสรรรายได้ของบัตรโดยสารปัจจุบัน หรือ ABT Ticket Media ดังรูปที่ 11 
 
ทั้งนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ของ CCH และ FCCH ควรต้องออกแบบให้มีความเสถียร ทั้ง Hardware, System Software, 
Application Software, Database, Network and Communication และ Security System รวมทั้ง ต้องมี Disaster 
Recovery Site (DR Site) (อย่างน้อย 2 แห่ง) เพื่อป้องกันระบบล่มหรือถูกโจมตี เนื่องจากต้องสามารถรองรับจำนวนข้อมูล 
(Transaction Data) ในปริมาณมากได้ 
 
Functional Requirement ของ CCH และ FCCH นั้น Database มีระบบการประมวลผลที่แยกจากกัน กล่าวคือ CCH 
ประมวลผลข้อมูลบัตรโดยสารปัจจุบัน จัดการระบบฐานข้อมูลกลาง และออกรายงาน ส่วน FCCH แยกประมวลผลข้อมูล 
ABT Ticket Media และ บัตร cEMV เนื่องจากกรรมวิธีการประมวลผลและการพัฒนาระบบโปรแกรมต่างกัน รวมทั้ง 
ปริมาณข้อมูลที่เข้ามาในแต่ละวันมีจำนวนมาก การแยกประมวลผลจึงสร้างประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดและ
แก้ปัญหาได้รวดเร็ว และสะดวกสำหรับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
รายใหม่ โดยมีระบบที่สำคัญ ประกอบด้วย 
 

(1) ระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System) 
• ระบบรับและตรวจสอบข้อมูลตามมาตรฐานกลาง  
• ระบบจัดการฐานข้อมูลกลาง (Central Database) 

(2) ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Menangement System) 
(3) ระบบการเงิน (Financial System) 
(4) ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร (Purse Management System) 
(5) ระบบค่าโดยสารและส่วนลด (Fare and Rebates System) 
(6) ระบบการออกรายงาน (Report System) 
(7) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)  

 
โดยโครงสร้างของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram) หรือ E-R Diagram เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล  
ซึ่งสรุปได้ ดังรูปที่ 12    
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ระบบการเงิน
 Financial System)

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก

ระ
บบ

จัด
กา

รโค
รง

สร้
าง

พื้น
ฐา

น
(In

fra
str

uc
tu

re
 M

an
ag

em
en

t 
Sy

ste
m

)

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)

หน่วยงานก ากับดูแล
(Provisional Organisation)

ข้อมูลบัตร cEMV

ระบบจัดการข้อมูล
บัตร cEMV

ระบบการเงิน
 Financial System)

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก

ระบบจัดการข้อมูล
บัตรโดยสารปัจจุบัน

ข้อมูลบัตรโดยสารปัจจุบัน

ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร
(Purse Management System)

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
(Fare and Rebates System

ข้อมูลการช าระดุล

 ู้ป
ระ

กอ
บก

าร
ระ

บบ
ขน

ส่ง
มว

ลช
น

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)

Tokenisation 3

ข้อมูล O-D 
และค่าโดยสาร

ผู้ออกบัตร
(Issuer)

ค่าโดยสาร

Payment Gateway
ข้อมูล O-D

 
หมายเหตุ:  1  บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลีย่นเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึน้ เมื่อดำเนนิการระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วมเสรจ็สมบูรณ์ 
 2  Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตวัตนระบบ ABT  
  3  Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตวัตนระบบ EMV 
ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ 11 Functional Requirement ระบบฐานข้อมูลกลาง 
ของ ูนย์บริ ารจัดการราย ด้กลาง (CCH) และ  ูนย์บริ ารจดัการราย ด้กลางด้านการเงิน (FCCH) 
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O-D Transaction
(ตารางข้อมูลการเดินทาง 

Station
(ตารางข้อมูลสถานี 

Operator
(ตารางข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง 

Gate
(ตารางข้อมูลประตู 

Financial
(ตารางข้อมูลการเงิน Acquirer

(ตารางข้อมูลผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร 

E Money
(ตารางข้อมูลผู้ให้บริการ e-Money)

ABT Account
(ตารางข้อมูล ABT Account)

Setting
(ตารางข้อมูล Setting 

Infrastructure
(ตารางข้อมูลจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

Card
(ตารางข้อมูลบัตรโดยสาร 

Issuer
(ตารางข้อมูลผู้ออกบัตร 

Passenger
(ตารางข้อมูลผู้เดินทาง 

Register
(ตารางข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

Log
(ตารางข้อมูล Log 

User
(ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน)

Fare Rebate
(ตารางข้อมูลค่าโดยสารและส่วนลด 

ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

 
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 12  Entity Relationship (โดยย่อ) ของระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
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2. การส่งข้อมลูการเดินทาง 
 

ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารในระบบตั๋วร่วม (Original - Destination Transaction Data) ที่แต่ละผู้ประกอบการขนส่ง
ต้องส่งให้ CCH ตามข้อตกลงในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น วันละ 1 ครั้งหรือหลายครั้ง)  โดยการส่งข้อมูลเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเป็นกลุ่ม แล้วส่งในคราวเดียว (Batch Processing) กำหนดรูปแบบเป็น XML File Format เพื่อให้ง่ายต่อการ 
นำไปใช้งาน (สำหรับการส่งข้อมูลจริงต้องเข้ารหัส (XML Encryption) รายละเอียดข้อมูลที่ส่ง แสดงได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 โครงสร้าง Transaction Data 

No. Data Data Type Description 
1 Operator ID Character รหัสผู้ประกอบการขนส่ง 
2 Send Date Time DateTime วันที่และเวลาที่สง่ข้อมูลให้ CCH 
3 Account ID Character หมายเลขบัญชีผู้โดยสาร 
4 Card ID Numeric หมายเลขบัตรโดยสาร 
5 Station ID Entrance Character รหัสสถานีที่ผู้โดยสารเข้า 
6 Gate ID Entrance Character รหัสประตูทางเข้า (กรณีไม่มี Gate ไม่ต้องระบุ) 
7 Entrance Date Time DateTime วันที่และเวลาที่เข้า Station/Gate  

(กรณีไม่มี Gate ให้ใช้เวลาที่บันทึกเมือ่สแกนบัตรโดยสารเข้าสถานี) 
8 Station ID Exit Character รหัสสถานีที่ผู้โดยสารออก 
9 Gate ID Exit Character รหัสประตูทางออก (กรณีไม่มี Gate ไม่ต้องระบุ) 
10 Exit Date Time DateTime วันที่และเวลาที่ออกจาก Station/Gate  

(กรณีไม่มี Gate ให้ใช้เวลาที่บันทึกเมือ่สแกนบัตรโดยสารออกสถานี) 
ที่มา: ที่ปรึกษา 
 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
หากสรุปสถานะปัจจุบันของระบบ AFC ของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator) แต่ละรายในประเทศไทย เปรียบเทียบ
กับ Functional Requirement ระบบ AFC ในอนาคต สามารถกล่าวได้ว่า ปัจจุบันไม่มีระบบรถไฟฟ้าสายใดมี Function 
ครบถ้วนในแต่ละ Level ตาม Functional Requirement ของระบบ AFC ในอนาคต (ตารางที่ 3) 
 
นอกจากนั้นแล้ว ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ที่สำคัญของระบบ AFC คือ ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) ทั้งนี้ ความปลอดภัยของข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่น สำหรับ
ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และองค์กรอ่ืนๆ ที่ทำหน้าที่จัดเก็บประมวลผล หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูล  
ทางการเงินของผู้โดยสาร (เช่น รายละเอียดบัตร / รายละเอียดบัญชี) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจารกรรมได้จากหลายๆ จุด เช่น 
เครือ่งอ่าน คอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการประมวลผล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล  
 
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องกำหนด Functional Requirement ของระบบรักษาความปลอดภัย ในการตรวจสอบบัตรจริง/
บัตรปลอม การเข้ารหัส การลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การใช้กุญแจความปลอดภัย การจัดการข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน การจัดการ
ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ การจัดการเรื่องสิทธิเข้าใช้งาน การรับรหัสผู้ใช้งาน การตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ การตรวจสอบ
และติดตามข้อมูล การบันทึกประวัติการทำรายการ โดยดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบตั๋วร่วม 
ตามมาตรฐานความปลอดภัยระบบ EMV และ PCI DSS) (รูปที่ 13) ประกอบด้วย 
 

• การดำเนินการ Tokenise การใช้บัตรโดยสารเพื่อไม่ให้ข้อมูลสำคัญรั่วไหล 
• การติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก 
• การเข้ารหัสข้อมูลที่รับ-ส่งระหว่าง Level ด้วยกุญแจความปลอดภัย (SSL (Secure Sockets Layer)/TLS  

(Transport Layer Security)) 
• การป้องกัน Malware/Virus โดยติดตั้ง Endpoint Protection ในทุกระบบ 
• การจัดการ/ตรวจสอบ จัดการสทิธิการเข้าใช้งานระบบ  
• การมีระบบบันทึกและกู้คืนข้อมูล (DR-Site)  
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ตารางที่ 3 สร ปสถานะระบบ AFC ปัจจ บันของ ู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator) แต่ละราย นประเท  ทย เทียบกับ Functional Requirement ของระบบ AFC อนาคต 

Function 

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

Fare Media Front-end Card 
Processor 

Operator Station 
Computer 

Operator Central 
Computer Acquirer Issuer Central Clearing 

House 
Financial Central 
Clearing House 

ระบบประมวลผลหลกั  
(Core Business Processing System) 

          
⚫⚫ 

 
⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

ระบบจัดการบัตร  
(Card Management System)    

⚫⚫ 


⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

   ⚫⚫⚫⚫

⚫⚫ 
      

ระบบสินค้าและบริการ  
(Goods and Services System)       ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫ 

 
⚫⚫⚫⚫ 

         

ระบบจัดการอุปกรณ์  
(Device Management System)    

⚫⚫ 


⚫⚫ 
 
⚫⚫⚫⚫ 

            

ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
(Infrastructure Management System)          ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

   

ระบบการเงิน  
(Financial System)          ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

  ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร  
(Purse Management System)       

⚫⚫ 
         ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
   

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด  
(Fare and Rebates System)    

⚫⚫ 
    

⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

   ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

   

ระบบการออกรายงาน  
(Report System)        

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

   

ระบบรักษาความปลอดภัย  
(Security System) 



 


 


⚫⚫ 
  
⚫⚫ 

 
⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

หมายเหต:ุ  
 : รถไฟฟ้าเฉลมิพระเกยีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS Core)  : ระบบรถไฟฟ้าสายสเีขยีว (ส่วนต่อขยาย)      : ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสนี้ำเงนิ)  : ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสมี่วง)    : รถโดยสารดว่นพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit)  
 : ระบบรถไฟฟ้าสายสทีอง    : ระบบรถไฟฟ้าสายสแีดง    :  ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอรต์เรลลิงก์ *  : รถโดยสารประจำทาง องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ธนาคารกรงุไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ) 
* การให้บริการเดินรถโครงการนี้ จะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564) โดย บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด)  
ซ่ึงได้รับสัมปทานในรูปแบบ PPP Net Cost 50 ปี (พ.ศ. 2562-2612) 

ที่มา: การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์โดยทีป่รึกษา   
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Operator Central Computer  ู้รับบัตร 
 Acquirer)

 ู้ออกบัตร 
 Issuer)

Credit Card Scheme

Local Debit Card Scheme

Servers

DR (Disaster Recovery) Site

(Application, Database)

(Application, Database)

Synchronize

DMZ (Demilitarized Zone)

Application
Server

Web
Server

Intrusion Detection
System

Security Port Load 
Balance

Internal Users
Single Sign On

Internal Zone

Servers
Security PortApplication

Server

DMZ (Demilitarized Zone) Internal Zone
FCCH Application Server

End-point Protection

Intrusion 
Detection
System

CCH Data Center

 น่วยงานก ากับดแูล

Front-end
Operator Station Computer

 ู้โดยสาร

End-point Protection

End-point Protection

Server

Server

End-point Protection

End-point Protection

End-point Protection

SSL / TLS

SSL / TLS

SSL / TLS

SSL / TLS

SSL / TLS

SSL / TLS

FIREWALL

FIREWALL

Web
Server

Application
Server

FIREWALL

TOKEN

SSL / TLS

SSL / TLS

 
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 13 การประย กต์ ช้ Cyber Security กับระบบตั๋วร่วม 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
 

  



โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากบั
การบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 3

“ความต้องการทางฟังก์ชัน
(Functional Requirement) 

ของระบบตั๋วร่วม”

(17 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

NFC



ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม 2

FCCH

Operator Station Computer/ Bus Depot System

Transit Gates

Media Acceptance Devices

Media Readers
(e.g. Bus)

Media

Magnetic Tickets

Smart Cards QR Codes

Mobile Phones

Wearables

 ISO/IEC 7816, 14443,        18092 & JIS X 0510

TCP/IP

TCP/IP

ISO 8583          TCP/IP
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Issuer BankAcquirer Bank

Operators 

Government/Authority
Database

Historical Transaction 
Data

Financial
Transaction Data 

Financial
Transaction Data 

Funds
IF
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ev
el

 1
IF

M
 L

ev
el

 2
IF
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IF
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el

 4

Biometrics

(T
ie

r 
1)

(T
ie

r 
2)

(T
ie

r 
3)

(T
ie

r 
4)

(T
ie

r 
0)

Tokens

Operator Central Computer

CCH

cEMV Cards
NFC

หมายเหตุ: ISO 8583 : international standard for financial transaction card originated interchange messaging
ISO/IEC 7816 : international standard related to electronic identification cards with contacts, especially smart cards, and more recently, contactless mobile devices,
ISO/IEC 14443 : international standard for Identification cards -- Contactless integrated circuit cards -- Proximity cards is an international standard that defines proximity cards used for identification, and the transmission protocols for communicating with it
ISO/IEC 18092 : international standard for defines communication modes for Near Field Communication Interface and Protocol (NFCIP 1) using inductive coupled devices operating at the centre frequency of 13,56 MHz for interconnection of computer peripherals.
JIS x 0510  : international standard for Automatic identification and data capture techniques - QR Code bar code symbology specification

ที่มา: ที่ปรึกษา



Function

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

Fare 
Media

Front-end 
Card 

Processor

Operator 
Station 

Computer

Operator 
Central 

Computer
Issuer Acquirer CCH FCCH

1. Core Business Processing System
ระบบท่ีใช้ในการท างานของระบบตั๋วโดยสาร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2.  Card Management System
ระบบท่ีใช้ในการบริหารจัดการบัตรโดยสาร ✓ ✓ ✓ ✓

3.  Goods and Services System
ระบบท่ีใช้ในการบริหารจัดการสนิค้าและบรกิาร ✓ ✓ ✓

4.  Device Management System 
ระบบท่ีใช้ในการจัดการข้อมูลทะเบียนอุปกรณต์่างๆ
และการจัดการข้อมูล SAM ในระบบ

✓ ✓

5.  Infrastructure Management System
ระบบท่ีใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างระบบตั๋วโดยสาร ✓ ✓ ✓ ✓

6.  Financial System
ระบบท่ีใช้ในการบริหารจัดการดา้นการเงิน ✓ ✓ ✓ ✓

7.  Purse Management System
ระบบท่ีใช้ในการจัดการมูลค่าในบัตรโดยสาร ✓ ✓

8.  Fare and Rebates System
ระบบใช้ในการจัดการค่าโดยสารและเงินคืน ✓ ✓ ✓

9.  Report System 
ระบบที่ใช้ส าหรับการสร้างรายงานให้กับหน่วยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10. Security System 
ระบบรักษาความปลอดภัยระบบ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ภาพรวม Functional Requirement ระบบ AFC

ที่มา: ที่ปรึกษา
3



Functional Requirement ระบบ AFC 
หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อด าเนินการระบบตั๋วรว่มและอตัราค่าโดยสารรว่มเสรจ็สมบูรณ์
ที่มา: ที่ปรึกษา

4

Level 3: 
Operator Central Computer

Level 5: 
Central Clearing House (CCH)

Level 1: 
Fare Media

Level 6: 
Financial Central Clearing House 

(FCCH)

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

SYSTEM

CORE BUSINESS 
PROCESSING 

SYSTEM

GOODS AND 
SERVICES 
SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

CARD 
MANAGEMENT 

SYSTEM

DEVICE 
MANAGEMENT

SYSTEM

PURSE 
MANAGEMENT 

SYSTEM

Operator Station Computer

Front-end Card Processor

Acquirer

Issuer

Level 2:

Level 4: 

SECURITY 
SYSTEM

FARE AND REBATES 
SYSTEM

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

SYSTEM

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

SYSTEM

CARD 
MANAGEMENT 

SYSTEM

GOODS AND  
SERVICES 
SYSTEM

SECURITY 
SYSTEM

CORE BUSINESS 
PROCESSING 

SYSTEM

CORE BUSINESS 
PROCESSING 

SYSTEM

CORE BUSINESS 
PROCESSING 

SYSTEM

DEVICE 
MANAGEMENT

SYSTEM

SECURITY 
SYSTEM

FARE AND REBATES 
SYSTEM

FARE AND REBATES 
SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

SECURITY 
SYSTEM

SECURITY 
SYSTEM

SECURITY 
SYSTEM

FINANCIAL 
SYSTEM

FINANCIAL 
SYSTEM

FINANCIAL 
SYSTEM

PURSE 
MANAGEMENT 

SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

ABT Ticket Media

บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจุบัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric1 บัตรแบบ ABT อื่นๆ



ระบบรักษา
ความปลอดภัยของบัตร

ข้อมูลบัตร
เงินสด

(Purse)

ประตูทางเข้าออก (Entrance / Exit Gate)

ผู้ถือบัตร
(Cardholder)

ผู้ออกบัตร
(Issuer)

Programming and 
Logicข้อมูลบัตร

ระบบรักษา
ความปลอดภัยของบัตร

ผู้ออกบัตร
(Issuer)

ผู้ถือบัตร
(Cardholder)

สื่อ
กล

าง
กา

รช
 าร

ะค่
าโ

ดย
สา

ร 
(F

ar
e 

M
ed

ia)

Functional Requirement ส าหรับสื่อกลางการช าระค่าโดยสาร (Fare Media)

ที่มา: ที่ปรึกษา

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ Interoperable Ticketing System

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับบัตร Tokenisation

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

ปรับปรุง /เพิ่ม ระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ บัตร cEMVระบบหัวอ่านปัจจุบัน

ABT Ticket Media

บัตรแบบ ABT 
(ใหม่)

อื่นๆ บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจุบัน

บัตรแบบ ABT 

Tokenisation 2 Tokenisation 3Tokenisation 2

หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อด าเนินการระบบตั๋วรว่มและอตัราค่าโดยสารรว่มเสรจ็สมบูรณ์
2 Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ ABT
3 Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ EMV
4 บัตรโดยสารต้องส่งข้อมลู O-D และค่าโดยสาร ให้ CCH

4

5

บัตรแบบ Card-Centric 1 

4 4 4 4



Functional Requirement ส าหรับระบบประมวลผลเครื่องอ่านบัตร (Front-End Card Processor) / 
ระบบประมวลผลที่สถานีของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Station Computer)

ที่มา: ที่ปรึกษา

หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อด าเนินการระบบตั๋วรว่มและอตัราค่าโดยสารรว่มเสร็จสมบูรณ์
2 Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ ABT
3 Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ EMV
4 บัตรโดยสารต้องส่งข้อมลู O-D และค่าโดยสาร ให้ CCH

ระบบจัดการบัตร
(Card Management System)

ระบบจัดการอุปกรณ์
(Device Management System)

ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร
(Purse Management System)

ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
(Operator Central Computer)

ระบบรักษาความปลอดภัย  (Security System)

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระ
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ที่ส
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ผู้ป
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ระบบการออกรายงาน
(Report System)

ระ
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งอ
่าน

บัต
ร

(F
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nt
-e

nd
 

Ca
rd
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)

ระบบรักษาความปลอดภัย  (Security System)

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
(Fare and Rebates System)

ระบบจัดการอุปกรณ์
(Device Management System

ระบบจัดการบัตร
(Card Management System)

ABT Ticket Media

บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจุบัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric 1 บัตรแบบ ABT อื่นๆ

Tokenisation 2 Tokenisation 3

4

Payment 
Gateway

Financial Central Clearing House 
(FCCH)

O-D

ค่าโดยสาร

ข้อมูล ABT Account

เครือข่ายภายใน/อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

4

4 4

6



aa

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
(Fare and Rebates System)

ระบบจัดการอุปกรณ์
(Device Management System)

ระบบสินค้าและบริการ
(Goods and Services System)

ระบบประมวลผลหลัก
(Core Business Processing System)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

ระบบรักษาความปลอดภัย
(Security System)

ระบบจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
(Infrastructure Management System)

ระบบประมวลผลที่สถานี
(Operator Station Computer)

เครือข่ายภายใน/อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
(Central Clearing House (CCH))

ระบบประมวลผลที่สถานี
(Operator Station Computer)

ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System)

ระ
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เครือข่ายภายใน/อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

Functional Requirement 
ส าหรับระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Central Computer) 

ที่มา: ที่ปรึกษา
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ข้อมูล ABT Account



Functional Requirement 
ส าหรับระบบประมวลผลของผูอ้อกบัตร/ผู้ใหบ้ริการแก่ผู้รบับตัร (Issuer / Acquirer)

ระบบจัดการบัตร
(Card Management 

System)

ระบบประมวลผลหลัก
(Core Business 

Processing System)

ระบบรักษาความปลอดภัย
(Security System)

ระบบจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
(Infrastructure 

Management System)

ผู้ออกบัตร (Issuer)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer)
ระบบสินค้าและบริการ
(Goods and Services 

System)

ระบบประมวลผลหลัก
(Core Business 

Processing System)

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System)

ระบบจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Infrastructure 
Management System)

ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
(Central Clearing House (CCH))

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
(Operator) เครือข่ายภายใน/อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

ABT Ticket Media

บัตร cEMVบัตรแบบ ABT อื่นๆ

บัตรโดยสารปัจจุบัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric 1

หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อด าเนินการระบบตั๋วรว่มและอตัราค่าโดยสารรว่มเสรจ็สมบูรณ์
ที่มา: ที่ปรึกษา
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Functional Requirement 
ส าหรับระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) 9

หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อด าเนินการระบบตั๋วรว่มและอตัราค่าโดยสารรว่มเสรจ็สมบูรณ์
ที่มา: ที่ปรึกษา
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ระบบประมวลผลหลัก
(Core Business Processing System)

ระบบจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
(Infrastructure Management System)

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System)

หน่วยงานก ากับดูแล
(Provisional Organisation)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

Financial Central 
Clearing House

(FCCH)

ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System)

เครือข่ายภายใน/อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร
(Purse Management System)

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
(Fare and Rebates System)

ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
(Operator Central Computer)

ABT Ticket Media

บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจุบัน

บัตรแบบ ABT บัตรแบบ ABT อื่นๆบัตรแบบ Card-Centric 1

ผู้ออกบัตร
(Issuer)

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)



Functional Requirement 
ส าหรับระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH)

ที่มา: ที่ปรึกษา
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ระบบประมวลผลหลัก
(Core Business Processing System)

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบรักษาความปลอดภัย
(Security System)

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)

Central Clearing House
(CCH)

เครือข่ายภายใน/อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

Payment Gateway



ABT Ticket Media

Tokenisation 2

ข้อมูล Transaction มาตรฐาน

ข้อมูลบัตร O-D           ข้อมูลการเงิน

บัตรโดยสารปัจจุบัน

ข้อมูล Transaction

บัตรแบบ ABT 
(ใหม่)

อื่นๆ

ระบบหัวอ่านปัจจุบัน

ข้อมูล O-D และค่าโดยสาร

บัตร cEMV

ข้อมูล O-D และค่าโดยสาร

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับบัตร Tokenisation

ปรับปรุง /เพิ่ม ระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ บัตร cEMV

ปรับปรุง Station Computer/
Central Computer  Software 

บัตรแบบ Card-Centric 1 

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

บัตรแบบ ABT 

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ Interoperable Ticketing System

ระบบจัดการข้อมูล ABT
Ticket Media

Financial Central Clearing House 
(FCCH)

ข้อมูล ABT Ticket Media

รับและตรวจสอบข้อมูล
ตามมาตรฐานกลาง

ข้อมูลการช าระดุล

ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

Central Clearing House 
(CCH) 

รายงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก

ระ
บบ

จัด
กา

รโ
คร

งส
ร้า

งพ
ื้นฐ

าน
(In

fra
str

uc
tu

re
 M

an
ag

em
en

t S
ys

te
m

)

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)

หน่วยงานก ากับดูแล
(Provisional Organisation)

ข้อมูลบัตร cEMV

ระบบจัดการข้อมูล
บัตร cEMV

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก

ระบบจัดการข้อมูล
บัตรโดยสารปัจจุบัน

ข้อมูลบัตรโดยสารปัจจุบัน

ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร
(Purse Management System)

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
(Fare and Rebates System

ข้อมูลการช าระดุล

ผู้ป
ระ

กอ
บก

าร
ระ

บบ
ขน

ส่ง
มว

ลช
น

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)

Tokenisation 3

ข้อมูล O-D 
และค่าโดยสาร

ที่มา: ที่ปรึกษา

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

Functional Requirement ระบบฐานข้อมูลกลาง
ของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) และ ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH)

ผู้ออกบัตร
(Issuer)

ค่าโดยสาร

Payment Gateway
ข้อมูล O-D
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O-D Transaction
(ตารางข้อมูลการเดินทาง)

Station
(ตารางข้อมูลสถานี)

Operator
(ตารางข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง)

Gate
(ตารางข้อมูลประตู)

Financial
(ตารางข้อมูลการเงิน)Acquirer

(ตารางข้อมูลผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร)

E Money
(ตารางข้อมูลผู้ให้บริการ e-Money)

ABT Account
(ตารางข้อมูล ABT Account)

Setting
(ตารางข้อมูล Setting)

Infrastructure
(ตารางข้อมูลจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)

Card
(ตารางข้อมูลบัตรโดยสาร)

Issuer
(ตารางข้อมูลผู้ออกบัตร)

Passenger
(ตารางข้อมูลผู้เดินทาง)

Register
(ตารางข้อมูลผู้ลงทะเบียน)

Log
(ตารางข้อมูล Log)

User
(ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน)

Fare Rebate
(ตารางข้อมูลค่าโดยสารและส่วนลด)

ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

Entity Relationship (โดยย่อ) ของระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร

ที่มา: ที่ปรึกษา
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No. Data Data Type Description
1 Operator ID Character รหัสผู้ประกอบการขนส่ง
2 Send Date Time DateTime วันท่ีและเวลาท่ีส่งข้อมูลให้ CCH
3 Account ID Character หมายเลขบัญชีผู้โดยสาร
4 Card ID Numeric หมายเลขบัตรโดยสาร
5 Station ID Entrance Character รหัสสถานีท่ีผู้โดยสารเข้า
6 Gate ID Entrance Character รหัสประตูทางเข้า กรณีไม่มี Gate ไม่ต้องระบุ
7 Entrance Date Time DateTime วันท่ีและเวลาท่ีเข้า Station/Gate 

(กรณีไม่มี Gate ให้ใช้เวลาท่ีบันทึกเมื่อสแกนบัตรโดยสารเข้าสถานี)
8 Station ID Exit Character รหัสสถานีท่ีผู้โดยสารออก
9 Gate ID Exit Character รหัสประตูทางออก กรณีไม่มี Gate ไม่ต้องระบุ
10 Exit Date Time DateTime วันท่ีและเวลาท่ีออกจาก Station/Gate 

(กรณีไม่มี Gate ให้ใช้เวลาท่ีบันทึกเมื่อสแกนบัตรโดยสารออกสถานี)

โครงสร้าง Transaction Data

ที่มา: ที่ปรึกษา



สรุปสถานะระบบ AFC ปัจจุบันของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator)
แต่ละรายในประเทศไทย เทียบกับ Functional Requirement ของระบบ AFC อนาคต

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

Fare Media
Front-end Card 

Processor
Operator Station 

Computer
Operator Central 

Computer
Acquirer Issuer

Central 
Clearing House

Financial Central 
Clearing House

Core Business Processing System
ระบบประมวลผลหลัก



⚫



⚫

⚫⚫

⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Card Management System
ระบบจัดการบัตร



⚫



⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫

⚫

Goods and Services System
ระบบสินค้าและบริการ

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫

⚫⚫



⚫⚫

Device Management System
ระบบจัดการอุปกรณ์



⚫



⚫



⚫⚫

Infrastructure Management System 
ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Financial System 
ระบบการเงิน

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Purse Management System
ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร



⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Fare and Rebates System
ระบบค่าโดยสารและส่วนลด 



⚫



⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Report System 
ระบบการออกรายงาน



⚫⚫⚫⚫



⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

Security System
ระบบรักษาความปลอดภัย











⚫



⚫



⚫

⚫⚫

⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

หมายเหตุ:  
 : รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS Core)  : ระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย)  : ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน)  : ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)  : รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit)
 : ระบบรถไฟฟ้าสายสีทอง  : ระบบรรถไฟฟ้าสายสีแดง  : ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ *  : รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. (ธนาคารกรุงไทย (KTB) ด าเนินการ)
* การให้บริการเดินรถโครงการน้ี จะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน (ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564) โดย บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเช่ือมสามสนามบิน จ ากัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จ ากัด) ซึ่งได้รับสัมปทานในรูปแบบ PPP Net Cost 50 ปี (พ.ศ. 2562-2612)
ท่ีมา: การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์โดยท่ีปรึกษา  14



Operator Central Computer ผู้รับบัตร 
(Acquirer)

ผู้ออกบัตร 
(Issuer)

Credit Card Scheme

Local Debit Card Scheme

Servers

DR (Disaster Recovery) Site

(Application, Database)

(Application, Database)

Synchronize

DMZ (Demilitarized Zone)

Application
Server

Web
Server

Intrusion Detection
System

Security Port Load 
Balance

Internal Users
Single Sign On

Internal Zone

Servers
Security PortApplication

Server

DMZ (Demilitarized Zone) Internal Zone
FCCH Application Server

End-point Protection

Intrusion 
Detection
System

CCH Data Center

หน่วยงานก ากับดแูล

Front-end
Operator Station Computer

ผู้โดยสาร

End-point Protection

End-point Protection

Server

Server

End-point Protection

End-point Protection

End-point Protection

SSL / TLS

SSL / TLS

SSL / TLS

SSL / TLS

SSL / TLS

SSL / TLS

FIREWALL

FIREWALL

Web
Server

Application
Server

FIREWALL

TOKEN

การประยุกต์ใช้ Cyber Security กับระบบตั๋วร่วม

SSL / TLS

ที่มา: ที่ปรึกษา 

SSL / TLS
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