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สรุปผลการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  

เรื่อง “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” 
  
1.  บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมา 
 

กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มอบ
นโยบายให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม และโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ Central 
Clearing House (CCH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้  
ทุกระบบขนส่ง และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชน   
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน  
  
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้งาน โดยได้ดำเนินโครงการที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
 

1) โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหาร
จัดการรายได้ (พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นการศึกษาวางแผนเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับใช้กับระบบขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถใช้ร่วมกับระบบการจ่ายเงินอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนศึกษาถึง
แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้ (Clearing House) ซึ่งเป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางของ
ผู้โดยสารและจัดสรรรายได้แก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ตลอดจนผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่เข้ามา
ร่วมกับระบบตั๋วร่วม 

2) โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสำหรับการขนส่งมวลชนทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ (พ.ศ. 2553) ได้ศึกษา 
ถึงโครงสร้างค่าโดยสารร่วม (Common Fare) และรูปแบบของค่าโดยสารที่เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
ตั๋วโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3) โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) (พ.ศ. 2560) เป็น 
การดำเนินการศึกษาออกแบบระบบตั๋วร่วม ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบของศูนย์การบริหารจัดการรายได้ 
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุน สนข. ในการคัดเลือกผู้จัดทำ และควบคุมงานการจัดทำระบบศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง 

4) โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) (พ.ศ. 2560) เป็นการจัดทำ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบบริหารจัดการรายได้จากค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนที่จะร่วมกับระบบตั๋วร่วม 
โดยได้พัฒนา “ระบบบัตรแมงมุม” เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

 

นอกจากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังได้ดำเนินโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(Common Ticketing Management Consultant: CTMC) (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการ CCH ของ 
สนข. เพื่อเสนอแนะแผนบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วมในระยะยาว ให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ   
 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้ยังไม่สำเร็จผล อีกทั้ง 
หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการเจรจาเชิงธุรกิจในการกำหนดและประกาศใช้
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมทั้งหมด ดังนั้น  
ในปัจจุบัน “ระบบบัตรแมงมุม” จึงสามารถใช้ได้กับระบบขนส่งมวลชนสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินเท่านั้น โดยทำหน้าที่
เสมือนเป็นบัตรแทนเงินสด  
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สนข. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กำกับดูแลการบริหารจัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.2 วัตถุประสงค์การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
 

(1) เพื่อนำเสนอผลจากการศึกษาความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม 
(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
(3) เพือ่ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ประกอบการศึกษา 

 
1.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 

(1) ผู้เข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคาดหวังต่อความต้องการทางฟังก์ชัน 
(Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม 

(2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำรายงาน
การศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 
2. แนวทางการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที ่3 
 
2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง  
 
2.2 วิธีการดำเนินการ 
 
การดำเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 

(1) การนำเสนอภาพรวมของความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม 
(2) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
3.  สรุปผลการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
 
3.1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
 
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย  (Focus Group) ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เร่ือง “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม”  
ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบางลำพู  โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี  
นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย และนางสาวกรุณา เนียมเอ่ียม หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วร่วม สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานการประชุ ม
กลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ 
ภาคเอกชน องค์กรที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น  
100 คน [รายชื่อแสดงดังภาคผนวก ข (สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3)]  
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3.2 สรุปประเด็นสำคัญท่ีได้จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
 
ประเด็นสำคัญที่ได้จากประชุมกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงการนำเสนอภาพรวมของความต้องการทาง
ฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม  และ (2) ช่วงการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
1) ช่วงการนำเสนอภาพรวมผลจากการศึกษา “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) 

ของระบบตั๋วร่วม” โดย  ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 
 

ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม (รูปที่ 1)  สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการกำหนด โครงสร้างทางฟังก์ชันระบบ 
ตั๋วร่วมในรูปแบบของระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) ที่ประมวลผลเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังรูปที่ 2 

• ระดับที่ 1  สื่อกลางการชำระค่าโดยสาร (Fare Media) (Tier 0) 
• ระดับที่ 2  ระบบประมวลผลเครื่องอ่านบัตร (Front-end Card Processor) (Tier 1)/ ระบบประมวลผลที่

สถานีของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Station Computer) (Tier 2) 
• ระดับที่ 3  ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Central Computer) 

(Tier 3) 
• ระดับที่ 4  ระบบประมวลผลของผู้ออกบัตร/ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Issuer / Acquirer) (Tier 4) 
• ระดับที่ 5  ระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH)  
• ระดับที่ 6  ระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางดา้นการเงิน (Financial Central Clearing House: FCCH)  

 

ทั้งนี้การประมวลผลในระดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย  
ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องปรบัปรุง/เพิ่มเติมเครื่องอ่านบัตร และ Software ให้สามารถรองรับบัตรโดยสาร
ในรูปแบบ ABT Ticket Media ในอนาคต รวมทั้ง ต้องสามารถส่งข้อมูลการเดินทางในแต่ละช่วงเวลาให้ CCH ได้ 
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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 
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บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจุบัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric1 บัตรแบบ ABT อื่น 

 
หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เม่ือดำเนินการระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วมเสร็จสมบูรณ์ 
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 2 Functional Requirement ระบบ AFC 
 

อย่างไรก็ตาม หาก Operator ต้องการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม ควรดำเนินการ Tokenisation ข้อมูลบัตรโดยสาร เพื่อเป็น 
การยืนยันตัวตนในระบบ ABT โดยหากเป็นบัตร cEMV จะส่งข้อมูลทางการเงินไปยัง FCCH ผ่าน Payment Gateway และ 
ส่งข้อมูลการเดินทาง (Origin – Destination Data) ไปเก็บในฐานข้อมูลกลางของ CCH (รูปที่ 3) 
 

Functional Requirement ของ CCH และ FCCH นั้นมีระบบการประมวลผลที่แยกจากกัน เพื่อรองรับช่วงระยะเปลี่ยนถ่าย
จากระบบปัจจุบันมาสู่ระบบใหม่ (Transition Period) ซึ่งยังจำเป็นต้องใช้บัตรโดยสารปัจจุบัน และพัฒนาระบบให้สามารถ
รองรับ ABT Ticket Media ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตพร้อมกันไป กล่าวคือ CCH ประมวลผลข้อมูลบัตรโดยสาร
ปัจจุบัน จัดการระบบฐานข้อมูลกลาง และออกรายงาน ส่วน FCCH แยกประมวลผลข้อมูล ABT Ticket Media และ  
บัตร cEMV เนื่องจากกรรมวิธีการประมวลผลและการพัฒนาระบบโปรแกรมต่างกัน รวมทั้ง ปริมาณข้อมูลที่เข้ามา 
ในแต่ละวันมีจำนวนมาก การแยกประมวลผลจึงสร้างประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 
นอกจากนั้นยังสะดวกสำหรับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนรายใหม่  
โดยมีระบบที่สำคัญ ประกอบด้วย 

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

• ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Menangement System) 
• ระบบการเงิน (Financial System) 
• ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร (Purse Management System) 
• ระบบค่าโดยสารและส่วนลด (Fare and Rebates System) 
• ระบบการออกรายงาน (Report System) 
• ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) 
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ABT Ticket Media

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

รูปที่ 3 Functional Requirement ระบบฐานข้อมูลกลาง 
ของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) และ ศูนย์บริหารจดัการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH) 

 
นอกจากนั้นแล้วมีความจำเป็นต้องกำหนด Functional Requirement ของระบบรักษาความปลอดภัย ในทุกขั้นตอน (เช่น 
การตรวจสอบบัตรจริง/บัตรปลอม การทำ Tokenisation การเข้ารหัส การลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การใช้กุญแจ 
ความปลอดภัย การจัดการข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ การจัดการเร่ืองสิทธิเข้าใช้งาน การรับรหัสผู้ใช้งาน 
การตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ การตรวจสอบและติดตามข้อมูล การบันทึกประวัติการทำรายการ ) โดยการ
ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบตั๋วร่วม ตามมาตรฐานความปลอดภัยระบบ EMV และ PCI DSS 
ประกอบด้วย 
 

• การดำเนินการ Tokenisation การใช้บัตรโดยสารเพื่อไม่ให้ข้อมูลสำคัญรั่วไหล 
• การติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก 
• การเข้ารหัสข้อมูลที่ รับ-ส่งระหว่าง Level ด้วยกุญแจความปลอดภัย (SSL (Secure Sockets Layer)/TLS  

(Transport Layer Security)) 
• การป้องกัน Malware/Virus โดยติดตั้ง Endpoint Protection ในทุกระบบ 
• การจัดการ/ตรวจสอบ จัดการสทิธิการเข้าใช้งานระบบ  
• การมีระบบบันทึกและกู้คืนข้อมูล (Data Recovery (DR)-Site)  

 
นอกจากนั้นแล้ว ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารในระบบตั๋วร่วม (Origin - Destination Data) ที่แต่ละผู้ประกอบการขนส่ง
ต้องส่งให้ CCH ตามข้อตกลงในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น วันละ 1 ครั้ง)  โดยการส่งข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่ม 
แล้วส่งในคราวเดียว (Batch Processing) รายละเอียดข้อมูลที่ส่ง แสดงได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 โครงสร้าง Transaction Data (Origin – Destination 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 
 

2) ช่วงการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 
ในประเด็น:  

• ความต้องการทางฟังก์ชันระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Collection: AFC) 
• ความต้องการทางฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) 

และศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (Financial Central Clearing House: FCCH 
โดย:  

➢ นายอมฤต เหล่ารักพงษ์ ผู้ชว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จำกัด (มหาชน) 
➢ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

ดำเนินรายการ โดย นายชาญพล นิลประภาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
การใช้ระบบ ABT มีประโยชน์อย่างไร 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
ระบบ ABT สามารถรองรับ ABT Ticket Media ได้หลายรูปแบบ และสามารถใช้เป็นตั๋วร่วมได้ 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
บัตรโดยสารเดิมแบบ Card-Centric ยังสามารถใช้ได้หรือไม่ และผู้ประกอบการต้องปรับปรุงระบบอย่างไร 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
บัตรโดยสารแบบ Card-Centric ยังสามารถใช้ได้ ทั้งนี้ บัตรโดยสารเดิมแบบ Store Value ต้องนำมาผูกบัญชี และ 
ต้องปรับปรุง Reader, Station Computer, Central Computer ให้รองรับบัตรโดยสารที่ยืนยันตัวตนแบบ Tokenisation  
 
ความเห็นที่ 1:  
สถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วมอ้างอิงมาตรฐานอะไร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
สถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม ในเบื้องต้นอ้างอิงมาตรฐาน ISO, IEC และมาตรฐานของ EMVCo  
 
อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรฐานกลาง ทำให้สามารถใช้บัตรได้หลากหลายทั้งบัตรในประเทศและต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะบัตร 
cEMV เท่านั้น เนื่องในอนาคตอาจมีการใช้ Tokenisation กับระบบขนส่ง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 
นอกจากนี้ควรมีการตั้งสมาคมธุรกิจในลักษณะ Consortium เพื่อทำความตกลงในเร่ืองการดำเนินงาน และมาตรฐานต่างๆ 
เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์) ที่สร้างระบบ ABT โดยมีการจัดตั้ง Consortium สำหรับการเจรจาในเร่ืองต่างๆ เพื่อออก
บัตร ABT ให้สามารถใช้ได้กับทุกๆ Operator นอกจากนี้หากทุกฝ่ายสามารถตกลงร่วมกัน และพัฒนาระบบ ABT ที่เป็น
ระบบกลางขึ้นมาได้จะสามารถสร้างประโยชน์จากการส่งออกเทคโนโลยีระบบนี้ไปต่างประเทศได้ 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
CCH และ FCCH มีความจำเป็นต้องแยกกันหรือไม่ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
CCH และ FCCH มีความจำเป็นที่ต้องแยกส่วนในระยะแรก แต่ไม่ได้แยกขาด เพื่อรองรับ ABT Ticket Media รวมทั้งบัตร cEMV 
ซึ่งต้องมีระบบความปลอดภัยในระดับสูง (PCI DSS และ EMV Certification) 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
การแยก CCH และ FCCH เป็นการเพิ่มงบประมาณของภาครัฐ และ Operator หรือไม่ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
(1)  ตัวอย่างด้าน FCCH เช่น ประเทศสิงคโปร์ จัดตั้ง Consortium ของธนาคารเพือ่ดำเนินการร่วมกัน ในการ Clearing บัตร cEMV  
(2)  สำหรับ CCH  เกี่ยวข้องทั้งเรือ่งการเงิน และข้อมูลต้นทาง-ปลายทาง (O-D) ซึ่งบางประเทศให้ Operator เป็นผู้ดำเนินการ  
 

ดังนั้น การแยกตัวหรือรวมตัวกันระหว่าง CCH และ FCCH ต้องเป็นการเจรจาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม หากสามารถหาข้อตกลง
ร่วมกัน และจัดตั้งเป็น Consortium จะเกิดผลประโยชน์แก่ประเทศเป็นอย่างมาก 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
หากผู้ประกอบการไม่รวมตัวกัน แต่พัฒนาระบบ ABT และ e-Wallet ของตนเอง ระบบตั๋วร่วมจะเกิดปัญหาหรือไม่ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
หากผู้ประกอบการทั้งหมด พัฒนาระบบ ABT และ e-Wallet ของตนเอง อาจมีบางผู้ประกอบการที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ 
เนื่องจากเกิดการแข่งขันสูง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณ ผู้ประกอบการควรเจรจากัน รวมทั้ง
พัฒนาระบบ ABT และ e-Wallet ร่วมกัน  
 
ความเห็นที่ 2:  
Functional Requirement สำหรับสื่อกลางการชำระค่าโดยสาร (Fare Media) หน่วยงานใดเป็นผู้ออกบัตร ABT ใหม่ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
ยังไม่ได้ระบุว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้รับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับการตกลงในอนาคต โดยบัตร ABT ใหม่ สามารถเป็นรูปแบบใดก็ได้ 
โดยใช้เทคโนโลยี NFC ซึ่งจากรูป Functional Requirement สำหรับสื่อกลางการชำระค่าโดยสาร (Fare Media) “สื่อกลางอ่ืนๆ” 
อาจไม่ใช่รูปแบบของบัตรแต่เป็นรูปแบบ NFC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

ทั้งนี้ บัตร ABT เก่าจะถูกแทนที่ด้วยระบบ ABT ใหม่ อย่างไรก็ตาม การมีผู้ออกบัตรร่วม (Co-Issuer) และผู้โดยสารใช้บัตร 
ABT ใหม่ เป็นสิ่งที่สมควรดำเนินการ 
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ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
การใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิตในการเดินทางมีความปลอดภัยเพียงใด ในกรณีที่ผู้ประกอบการพัฒนาระบบเองไม่ใช่ระบบ
ของสถาบันการเงิน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงวา่):   
ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ เนื่องจากในการพัฒนาระบบ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัย เช่น การ Tokenisation 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล พ.ศ. 2562  
(Personal Data Protection Act: PDPA) และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ดังนั้น 
ต้องส่งข้อมูลอะไรบ้างเข้าระบบ หาก CCH เป็น Consortium มีการดำเนินการโดยเอกชน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
จากกฎหมาย PDPA การเก็บข้อมูลต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้ทำให้สามารถติดตามได้ว่า
ผู้ใช้บริการ ใช้บัตรเมื่อไหร่ เพื่อการควบคุมความปลอดภัยของระบบ 
 
ความเห็นที่ 3:  
(1)  ในกรณีที่ต้องนำข้อมูลจาก CCH ไปใช้ อาจติดปัญหาด้านกฎหมาย PDPA ดังนั้น นอกจากการขอความยินยอมจาก

ผู้ใช้บริการแล้ว อาจต้องมีกระบวนการอ่ืนที่สามารถนำมาปรับใช้ เช่น กระบวนการพรางข้อมูล (Masking) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ไม่ระบุตัวตน 

(2)  เร่ือง Big Data ข้อมูลที่ได้มาเป็นลักษณะ Passive หากต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะ Active ให้ตรวจสอบว่าข้อมูล 
ที่ต้องการมีอะไรบ้าง เพื่อสามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นทาง โดยเก็บข้อมูลทั้ง Active และ Passive ได้ในคราวเดียวกัน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลกลางที่มีประโยชน์มากที่สุด 

 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
ผู้ประกอบการเอกชนมีแนวคิดพัฒนาบัตร ABT เองหรือไม่ หรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับการมี Consortium และ 
ทางผู้ประกอบการเอกชนสามารถเป็น Co-Issuer บัตรใหม่ 
 
ความเห็นที่ 4:  
มีความสนใจรายละเอียดต่างๆ เช่น Clearing House ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการสิ่งที่ Operator ต้องปฏิบัติ และ Business 
Rules เป็นอย่างไร 
 

ความเห็นที่ 5:  
เห็นด้วยกับแนวคิดการมี Consortium และผู้ประกอบการเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินสามารถเป็น Co-Issuer ได้ 
 

ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
ปัจจุบันระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Collection: AFC) คือ ระบบจัดเก็บค่าโดยสารของแต่ละ 
Operator มีเทคโนโลยีและ Supplier ที่แตกต่างกัน  ดังนั้น ควรปรับปรุงอย่างไร 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
การมุ่งสู่ระบบ ABT สมบูรณ์แบบ ทุก Operator ต้องพิจารณา Hardware และ Software ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีการใช้ 
ตั๋วโดยสารหลายประเภท (ได้แก่ ตั๋วเที่ยวเดียว ตั๋วรายเดือน ตั๋วจำนวนเที่ยว และตั๋วเติมเงิน ) โดยสิ่งที่ต้องดำเนินการ 
เป็นอันดับแรก คือ การดำเนินการให้ตั๋วเติมเงินสามารถใช้ร่วมกันได้ เนื่องจากตั๋วโดยสาร ต้องใช้ Reader และ Supplier  
ที่แตกต่างกัน จึงมีความซับซ้อนกว่า อย่างไรก็ตาม การมี Supplier ที่แตกต่างกัน ต้องเจรจาหาข้อตกลงเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศ 
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ความเห็นที่ 6:  
การปรับปรุงระบบ AFC ใครควรเป็นผู้ดำเนินการด้านค่าใช้จ่าย และควรดำเนินการอย่างไร  
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
เงื่อนไขในอนาคต ควรอยู่ในสัญญาสัมปทานใหม่ ให้ผู้ประมูลทราบเงื่อนไขก่อนการประมูล สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ควรร่วมผลักดันให้มีเงื่อนไข (เช่น ต้องใช้
ระบบตั๋วร่วม และค่าโดยสารร่วม) ให้ผู้ประมูลพิจารณา เนื่องจากการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) นั้น ได้รับ 
ความช่วยเหลือจากรัฐแล้ว และรัฐได้ผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสัญญาสัมปทานปัจจุบันนั้น เมื่อมีการออก
พระราชบัญญัติแล้ว หน่วยงานรัฐต้องเจรจากับเอกชนเพื่อปรับสัญญาสัมปทาน เพราะฉะนั้นเรื่องเงื่อนไขต้องไปเจรจากัน 
ทั้งนี้ รัฐควรเป็นผู้ลงทุน CCH โดยสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ Front-End และ Reader ในระบบของผู้ประกอบการซึ่งรัฐต้องช่วย
สนับสนุนบางส่วน โดยอาจในรูปแบบต่างๆ เช่น การขยายอายุสัญญาสัมปทาน หรือการตั้งกองทุนสนับสนุน 
 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายมีการพัฒนา e-Wallet เอง หากสามารถพัฒนาเป็น e-Wallet กลางได้ จะทำให้
ประชาชนมีความสะดวกในการใช้งาน (เช่น ใช้เพื่อการเดินทาง และชำระเงินกับร้านค้าของธนาคาร) 
 
ความเห็นที่ 7:  
ต้องการทราบรายละเอียดเรื่อง Clearing House ว่าจะดำเนินงานอย่างไร มีการออกแบบอย่างไร มีฝ่ายใดเกี่ยวข้องบ้าง  
มีกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) หรอืไม่ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
ตามหลักการทั้งธนาคาร (Bank)  และผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-Bank) มีส่วนเกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญของ 
การจัดการ Functional Requirement คือ ภาคขนส่งควรรวมตัวกับภาคการเงินหาแนวทางเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 
ที่ปรึกษา (ชี้แจงเพิ่มเติมว่า):  
Bank และ non-Bank อาจมีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  
ควรใช้รูปแบบของหน่วยงานกลาง โดยที่ Bank, non-Bank และ Operator สามารถเข้ามามีส่วนร่วมให้ทุกคนสามารถเข้าถือหุ้น
หรือร่วมบริหารจัดการรวมถึงใช้ประโยชน์จากข้อมูลและรายได้ร่วมกัน โดยมีการกำหนดอัตราเพดานค่าบริการต่างๆ  
เพื่อมั่นใจว่าประชาชนไม่ตอ้งต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางที่สูงเกินไป  
 
ความเห็นที่ 8:  
ระบบตั๋วร่วมสามารถใช้กับระบบขนส่งสาธารณะได้ทั้งประเทศหรือไม่ และข้อมูลที่ได้เป็น Open Data หรือไม่ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
ระบบตั๋วร่วมสามารถใช้กับระบบขนส่งสาธารณะได้ทั้งประเทศ เบื้องต้นระบบ CCH ควรพัฒนาแบบ Centralized ทั้งนี้  
มีแนวคิดให้ข้อมูลที่ได้เป็น Open Data เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ 
 
ความเห็นที่ 9:  
มีการศึกษาต้นทุนของการขนส่งผู้โดยสารในต่างจังหวัดหรือไม่ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
ระบบที่รถโดยสารประจำทางใช้ คือ ระบบ Ticket Media ตัวอย่างเช่น บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (BSS) 
ให้บริการบัตร Rabbit สามารถใช้กับรถโดยสารประจำทางในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และสงขลา ซึ่งผู้โดยสารสามารถซื้อบัตร 
Rabbit เพื่อใช้ในการเดินทาง ซึ่งใช้ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการจึงไม่ต้องลงทุนด้าน 
CCH แต่ต้องจ่ายค่าบริการ Transaction Fee ให้แก่ BSS 
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ทั้งนี้ ระบบตั๋วร่วมในภูมิภาค สามารถดำเนินการพัฒนาได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีระบบกลาง ซึ่งการพัฒนาระบบกลางนั้น
ต้นทุนควรต้องถูกกว่าการให้ Operator ในแต่ละภูมิภาคพัฒนาระบบเอง 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
โครงการตั๋วร่วมไม่ได้คำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนเป็นสำคัญ ดังนั้น ภาครัฐสามารถผลักดันโครงการตั๋วร่วมได้อย่างไร 
 
ความเห็นที่ 10:  
การลงทุนโครงการด้านการขนส่งของภาครัฐอาจไม่คุ้มค่า หากรายได้ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ควรต้องพิจารณาผลประโยชน์
ทางอ้อม รวมถึงนโยบายภาครัฐด้วย 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
หากต้องเจรจากับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อผลักดันการควบคุมอัตร าค่าธรรมเนียมของ Card Scheme ดังนั้น 
ค่าธรรมเนียมของการใช้บัตรเครดิตสามารถลดลงได้เท่ากับค่าธรรมเนียมการใช้บัตรของบัตรเดบิตหรือไม่ 
 
ความเห็นที่ 11:  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดจากการกำหนดโดยภาคธุรกิจร่วมกัน 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
มีความเป็นไปได้หรือไม่ ในการลดค่าธรรมเนียม 
 
ความเห็นที่ 12:  
ที่ผ่านมามีการปรับลดค่าธรรมเนียมมาสำหรับระบบขนส่งมวลชนแล้ว หากต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราค่าธรรมเนียม  
ทั้งฝ่าย Issuer และ Acquirer ต้องเจรจาร่วมกันเพื่อหาข้อตกลงสำหรับอัตราที่เป็นไปได้ 
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
การพัฒนา e-Wallet กลาง มีความเป็นไปได้หรือไม่ และมีคำแนะนำเร่ือง Consortium อย่างไร 
 
ความเห็นที่ 13:  
เห็นด้วยกับการพัฒนา e-Wallet กลาง และ e-Wallet กลาง ต้องสามารถเชื่อมโยงกับ e-Wallet อ่ืนได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้สะดวกมากข้ึน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
ที่สำคัญหากมีการสนับสนุน Cashless Society สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานได้  
 
ที่ปรึกษา (สอบถามว่า):  
ขอแนวทางการกำหนดผู้นำ (Leader) ในการหารือกับธนาคารต่างๆ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชี้แจงว่า):   
ควรใช้หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) เป็นคนกลาง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสามารถให้ทุกธนาคารเสนอ
ความเห็น และเกิดความร่วมมือกัน  
 
ยกตัวอย่างในภาคการขนส่งมีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานกลาง สามารถออก
กฎระเบียบมาบังคับใช้ให้ทุก Operator ต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้าให้ Operator มาเป็นผู้นำ (Leader) อาจมองเป็นคู่แข่ง 
ทางธุรกิจ เพราะฉะนั้น หน่วยงานกลางจากภาครัฐจึงมีความสำคัญ นอกจากนั้น ควรจัดทำระบบให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์  
เพือ่ลดต้นทุนของประเทศ  
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กล่าวโดยสรุป จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” สามารถสรุปความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ จากหัวข้อการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่  3 แยกตามประเด็นการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ความต้องการทางฟังก์ชันระบบจัด เก็บ 
ค่าโดยสารอัต โนมัติ  (Automated Fare 
Collection: AFC) 

• เห็นด้วยกับความต้องการทางฟังก์ชันระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare 
Collection: AFC) โดยมีประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะดังนี้ 
− การพัฒนาระบบ ABT เพ่ือรองรับ Ticket Media ซึ่งอาจเป็นรูปแบบใดก็ได้ที่ไม่จำเพาะใน

รูปแบบบัตร แต่อยู่บนพ้ืนฐานเทคโนโลยี NFC  
− Operator ต้องปรับปรุง Reader, Station Computer, Central Computer ให้รองรับ

ระบบตั๋วร่วมแบบ ABT 
− ระบบตั๋วร่วมอ้างอิงมาตรฐาน ISO, IEC และมาตรฐาน EMVCo เพ่ือให้ผู้ประกอบการต่าง

รายสามารถใช้ระบบร่วมกันได้ 
− บัตรโดยสารปัจจุบันแบบ Card-Centric ยังใช้งานได้ อย่างไรก็ตามต้องมีการปรับปรุงระบบ 

AFC เพ่ือให้สามารถรองรับบัตรโดยสารที่มีการยืนยันตัวตนแบบ Tokenisation  
− ควรมี e-Wallet มาตรฐานกลางที่ใช้ได้กับทุกระบบ 
− ผู้ประกอบการควรเจรจากันเพ่ือพัฒนาระบบ e-Wallet ร่วมกัน 
− ระบบตั๋วร่วมแบบ ABT มีมาตรฐานความปลอดภภัยในระดับสูง (เช่นการ Tokenisation)

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน 
ความต้องการทางฟังก์ชันระบบฐานข้อมูล
ของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
(Central Clearing House: CCH) และ
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน 
(Financial Central Clearing House: 
FCCH) 

• เห็นด้วยกับความต้องการทางฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
(Central Clearing House: CCH) และศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (Financial 
Central Clearing House: FCCH) โดยมีประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะดังนี้ 
− Operator ต้องสง่ข้อมูลการเดินทาง (O-D) ให้ CCH 
− CCH และ FCCH ควรแยกกันในระยะแรกเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล 

เนื่องจากบัตร cEMV ต้องมีระบบความปลอดภัยในระดับสูง อย่างไรก็ตามสามารถรวมกันได้
ภายหลัง 

− ฐานข้อมูลกลางควรมีแห่งเดียว (CCH) และข้อมูลบางส่วนควรเป็น Open Data เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับการพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

− การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับการยินยอม (Consent) จากผู้โดยสารเจ้าของข้อมูล 
นอกจากนั้นแล้วในการนำข้อมูลไปใช้ควรมีการพรางข้อมูล (Masking)  

อื่นๆ • เห็นด้วยกับการตั้งสมาคมธุรกิจในลักษณะ Consortium เพ่ือดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการ 
รายได้กลาง 

• หน่วยงานกำกับดูแลควรเป็นคนกลางในการเจรจา (เช่นด้านการเงิน ควรเป็นธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย และด้านภาคการขนส่ง ควรเป็น สนข.) 

ที่มา: ที่ปรึกษา 
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3.3 สรุปการประเมินผลการจัดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
 
ผลการประเมินจากแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ร้อยละของผลการประเมินแบบสอบถามจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 

หัวข้อหลัก 
ระดับ (ร้อยละ) 

รวม 
0 1 2 3 4 

1. การประเมินเนื้อหาของการการประชุมกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) โดยรวม 
▪ ความครบถ้วนของเนื้อหา - - 8 44 48 100 
▪ ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อ - - 8 46 46 100 
▪ ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ - - 9 43 48 100 
▪ การบรรลุวัตถุประสงค์ - - 9 44 47 100 

2. สิง่ที่คาดหวังจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) 
▪ ตรงตามท่ีคาดหวังในเนื้อหา - - 9 51 40 100 
▪ ความรู้ความเข้าใจในการประชุม - - 9 55 36 100 

3. การประเมินวิทยากร 
▪ ความรู้ความสามารถ - - 6 31 63 100 
▪ ความสามารถในการนำเสนอ - - 6 44 50 100 
▪ การเตรียมตัวของผู้นำเสนอ - - 6 35 59 100 
▪ การเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ - - 7 38 55 100 
▪ การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา - - 9 40 51 100 
▪ ความชัดเจนในการบรรยายและการตอบคำถาม - - 9 45 46 100 
▪ การใช้เวลาท่ีเหมาะสม - - 8 50 42 100 
▪ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม/ซักถาม - - 4 35 61 100 
▪ ความตรงต่อเวลา - - 6 33 61 100 
▪ การนำเสนออยู่ในระดับช้า/ปานกลาง/เร็ว - - 8 48 44 100 
▪ สามารถปรับวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้เข้าประชุม - - 9 47 44 100 

4. สถานที่จัดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) 
▪ ความเหมาะสมของห้องประชุม - - 9 39 52 100 
▪ ความสะอาดของห้องน้ำ - - - 37 63 100 
▪ การเข้าถึงและการจอดรถ - - 6 35 59 100 
▪ เครื่องปรับอากาศ - - 4 33 63 100 
▪ อุปกรณ์ภายในห้องประชุม - - 9 38 53 100 

5. อุปกรณ์การนำเสนอ 
▪ ความพร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ  

(ไมโครโฟน, LCD Projector ฯลฯ) 
- - 8 34 58 100 

▪ การมองเห็นและการได้ยิน - - 4 33 63 100 
▪ ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 2 35 63 100 

6. การบริการอื่น     
▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีบริษัทท่ีปรึกษา - - 2 27 71 100 
▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีโรงแรม - - 2 31 67 100 
▪ การให้ข้อมูลข่าวสาร - - 8 35 57 100 
▪ การแจ้งข่าวสาร/การติดต่อ - - 8 33 59 100 

หมายเหตุ: 0 = ไม่มี    1 = นอ้ยมาก    2 = ปานกลาง    3 = มาก    4 = มากที่สุด   
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โดยสิ่งทีผู่้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเปา้หมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 ประทับใจและเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 

1) สิ่งที่ประทับ จจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย คร้ังที่ 3 :   
• วิทยากรช่วยอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และช่วยตั้งประเด็นคำถามให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากหัวข้อ 

การประชุมเป็นเร่ืองที่เข้าใจยาก 
• เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาคอยดูแล สังเกต และเสนอแนะให้ข้อมูล เมื่อเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมต้องการ  
• กระบวนการคัดกรองด้วย Antigen test kit (ATK) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ก่อนเข้าห้องประชุม 
• เป็นโครงการที่ดี การดำเนินการเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์จะมีประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นการเร่ิมต้นในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมที่ยั่งยืน 
 

2) ข้อเสนอแนะ  
• ควรเพิ่มระยะเวลาในการประชุม เนื่องจากมีรายละเอียดมาก 
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3.4 ประมวลภาพการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
 

 
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

“ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 

วันศุกรท์ี่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบางลำพู  โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 
 

  
นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม 

หัวหน้ากลุ่มกำกบัและบริหารระบบตั๋วร่วม 
สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

กล่าวรายงานการประชุมกลุม่เปา้หมาย 

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กล่าวเปดิประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

นำเสนอ  
“ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” 

 

บรรยากาศการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที ่3 
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ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์  

ผู้จัดการโครงการ 
นายอมฤต เหล่ารักพงษ์  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หญ ่

 
ดำเนินรายการ โดย 

นายชาญพล นิลประภาพร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมนิผล 

 

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  
เรือ่ง “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” 
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บรรยากาศการประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
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บรรยากาศการประชุม การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
จากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  
 
ภาคผนวก ก เอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
 ก.1   กำหนดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 
 ก.2  ข้อมูลคัดย่อ “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional 

Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” 
 ก.3 เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus 

Group) คร้ังที่ 3 
 ก.4 คำกล่าวรายงานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 
 ก.5 คำกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 
ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
ก.1 กำหนดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

(Focus Group) ครั้งที่ 3 
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กำหนดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เรื่อง “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  

 หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารระบบตัว๋ร่วม 
 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 

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

 



 

 
 

 
 

 
 

ก.2 ขอ้มูลคัดยอ่  
“ความต้องการทางฟังก์ชัน  

(Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
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ภาคผนวก ก.2    ข้อมูลคัดย่อ “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 
  
ก.2.1 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) ฟังก์ชันระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Collection: AFC) 
 

ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม แสดงดังรูปที่ 1  
 

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

B
ac

k-
en

d
  S

ys
te

m
Fr

o
n

t-
en

d
  S

ys
te

m

Issuer BankAcquirer Bank

Operators 

Government/Authority
Database

Historical Transaction 
Data

Financial
Transaction Data 

Financial
Transaction Data 

Funds

IF
M

 L
ev

el
 1

IF
M

 L
ev

el
 2

IF
M

 L
e

ve
l 3

IF
M

 L
ev

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 

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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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)  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 ในส่วนของผู้ประกอบการต้องปรับปรุงเครื่องอ่าน 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)

ผู้ถ อบัตร
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ผู้ออกบัตร
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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) จะเปล่ียนเป็นบัตรแบบ 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) 
 

1.2) ระดับที่ 2 (Level 2) : ระบบประมวลผลเคร ่องอ่านบัตร (Front-End Card Processor) /  
ระบบประมวลผลที่สถานีของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (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 งในการส่ งข้อมูลระหว่างเครือข่ าย จำเป็ นต้องมี ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ที่ กำหนด 
โดยผู้ประกอบการแต่ละราย 
 
ภาพรวมฟังก์ชันการทำงานที่ระบบประมวลผลเครื่องอ่านบัตร (Front-end Card Processor) ควรประกอบด้วย  
 

• ระบบจัดการบัตร (Card Management System) ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยต่างๆ เก่ียวกับการจัดการข้อมูล
บัตรโดยสาร เช่น การจัดการบัตรโดยสารที่ถูกระงับ การคนืบัตร 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)

ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
(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 รับระบบประมวลผลเคร ่องอ่านบัตร (Front-end Card Processor) /  
ระบบประมวลผลที่สถานีของผู้ประกอบการระบบขนสง่มวลชน (Operator Station Computer)  

 
1.3)   ระดับที ่3 (Level 3) : ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (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 เวลาใน
การประมวลผลข้อมูลนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบของผู้ประกอบการแต่ละราย แต่ต้องสอดคล้องกับการประมวลผลของ 
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)

ระบบสินค้าและบริการ
(Goods and Services System)

ระบบประมวลผล ลัก
(Core Business Processing System)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

ระบบรัก าความปลอดภัย
 (Security System)

ระบบจัดการโครงสร้างพ  นฐาน
(Infrastructure Management System)

ระบบประมวลผลที่สถานี
 Operator Station Computer)

เคร อข่ายภาย น อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

 ูนย์บริ ารจัดการราย ด้กลาง
(Central Clearing House (CCH))

ระบบประมวลผลที่สถานี
 Operator Station Computer)

ระบบรัก าความปลอดภัย 
(Security System)
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เคร อข่ายภาย น อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

ข้อมูล ABT Account

 
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 5 Functional Requirement  
สำ รับระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Central Computer)   

 
1.4)  ระดับที่ 4 (Level 4) : ระบบประมวลผลผู้ออกบัตร/ผู้  ้บริการแก่ผู้รับบัตร (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 เกี่ ยวกับการดำเนินการ 
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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ระบบรัก าความปลอดภัย
 (Security System)

ระบบจัดการโครงสรา้งพ  นฐาน
(Infrastructure 

Management System)

ผู้ออกบัตร (Issuer)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

ผู้  ้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer)
ระบบสินค้าและบริการ
(Goods and Services 

System)

ระบบประมวลผล ลัก
(Core Business 

Processing System)

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

ระบบรัก าความปลอดภัย 
(Security System)

ระบบจัดการโครงสรา้ง
พ  นฐาน (Infrastructure 
Management System)

 ูนย์บริ ารจัดการราย ด้กลาง
(Central Clearing House (CCH))

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
(Operator)

เคร อข่ายภาย น อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

ABT Ticket Media

บัตร cEMVบัตรแบบ ABT อ ่น 

บัตรโดยสารปัจจ บัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric 1

 
หมายเหต:ุ 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลีย่นเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึน้ เมือ่ดำเนนิการระบบตั๋วรว่มและอัตราค่าโดยสารรว่มเสรจ็สมบูรณ ์
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 6 Functional Requirement  
สำ รับระบบประมวลผลของผูอ้อกบัตร/ผู้  ้บริการแก่ผู้รับบตัร (Issuer / Acquirer) 

 

ระบบจัดการบัตร
(Card Management System)

ระบบประมวลผล ลัก
(Core Business Processing System)

ระบบรัก าความปลอดภัย
 (Security System)

ระบบจัดการโครงสร้างพ  นฐาน
(Infrastructure Management System)

ผู้  ้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer)

ผู้อ
อก

บัต
ร (

Iss
ue

r)

เคร อข่ายภาย น อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

ระบบการออกรายงาน
(Report System

ABT Ticket Media

บัตร cEMVบัตรแบบ ABT อ ่น 

บัตรโดยสารปัจจ บัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric 1

 
หมายเหต:ุ 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลีย่นเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึน้ เมือ่ดำเนนิการระบบตั๋วรว่มและอัตราค่าโดยสารรว่มเสรจ็สมบูรณ ์
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 7 Functional Requirement สำ รับผู้ออกบัตร (Issuer)  
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ระบบสินค้าและบริการ
(Goods and Services System)

ระบบประมวลผล ลัก
(Core Business Processing System)

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

ระบบรัก าความปลอดภัย 
(Security System)

ระบบจัดการโครงสร้างพ  นฐาน
(Infrastructure Management System)

 ูนย์บริ ารจัดการราย ด้กลาง
(Central Clearing House (CCH))

ผู้ออกบัตร
(Issuer)

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
(Operator)

เคร อข่ายภาย น อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

 
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 8 Functional Requirement สำ รับผู้  ้บริการแก่ผูร้ับบัตร (Acquirer) 
 

1.5)   ระดับที่ 5 (Level 5) : ระบบประมวลผล ู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) ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management System) ประกอบไปด้วยฟังก์ชันการตั้งค่า
อุปกรณ์ การรับข้อมูล การตั้งค่า การอนุมัติข้อมูลการตั้งค่า การบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ การดูแล
เครือข่ายการสื่อสารภายในและภายนอก 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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ระบบประมวลผล ลัก
(Core Business Processing System)

ระบบจัดการโครงสร้างพ  นฐาน
(Infrastructure Management System)

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบรัก าความปลอดภยั 
(Security System)

 น่วยงานก ากับดูแล
 Provisional Organisation)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

Financial Central 
Clearing House

(FCCH)

ระบบรัก าความปลอดภยั 
(Security System)

เคร อข่ายภาย น อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

ระบบจัดการกระเป าเงิน นบัตรโดยสาร
 Purse Management System)

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
 Fare and Rebates System)

ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
(Operator Central Computer)

ABT Ticket Media

บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจ บัน

บัตรแบบ ABT บัตรแบบ ABT อ ่น บัตรแบบ Card-Centric 1

ผู้ออกบัตร
 Issuer)

สถาบันการเงิน
 Financial Organisation)

 
หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลีย่นเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมือ่ดำเนินการระบบตั๋วร่วมและ

อัตราค่าโดยสารรว่มเสร็จสมบูรณ ์
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 9 Functional Requirement ระบบประมวลผล ูนย์บริ ารจัดการราย ดก้ลาง (CCH)  
 
1.6) ระดับที่ 6 (Level 6):  ระบบประมวลผล ู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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ระบบประมวลผล ลัก
(Core Business Processing System)

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบรัก าความปลอดภัย
(Security System)

สถาบันการเงิน
 Financial Organisation)

Central Clearing House
(CCH)

เคร อข่ายภาย น อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

Payment Gateway

 
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 10 Functional Requirement สำ รับระบบประมวลผล 
 ูนย์บริ ารจัดการราย ด้กลางด้านการเงิน (FCCH)  

 
อย่างไรก็ตาม ระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH) ระดับที่  6 ประมวลผลเฉพาะข้อมูล  
ABT Ticket Media เท่านั้น ส่วนฐานข้อมูล (Central Database) จัดเก็บอยู่ที่ ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH)  
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2) ฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลของ ูนย์บริ ารจัดการราย ด้กลาง (Central Clearing House: CCH) และ
 ูนย์บริ ารจัดการราย ด้กลางด้านการเงิน (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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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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ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 12  Entity Relationship (โดยย่อ) ของระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
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ก.2.2 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 
 
ก 2.3 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 บันของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (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)       

⚫⚫ 
         ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
   

ระบบคา่โดยสารและส่วนลด  
(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 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

 น่วยงานก 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

SSL / TLS

SSL / TLS

 
ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 13 การประย กต์ ช้ Cyber Security กับระบบตั๋วร่วม 



 

 
 
 
 

 
 

 
ก.3 เอกสารประกอบการบรรยาย  

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากบั
การบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 3
เรื่อง

“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
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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
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Level 3: 
Operator Central Computer
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SYSTEM
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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
บบ

ปร
ะม

วล
ผล

ที่ส
ถา

นี
ผู้ป

ระ
กอ

บก
าร

ระ
บบ

ขน
ส่ง

มว
ลช

น 
(O

pe
ra

to
r S

ta
tio

n 
Co

m
pu

te
r)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

ระ
บบ

ปร
ะม

วล
ผล

เค
รื่อ

งอ
่าน

บัต
ร

(F
ro

nt
-e

nd
 

Ca
rd

 P
ro

ce
ss

or
)

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
บบ

ปร
ะม

วล
ผล

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ก
ลา

ง
ผู้ป

ระ
กอ

บก
าร

ระ
บบ

ขน
ส่ง

มว
ลช

น
(O

pe
ra

to
r C

en
tra

l C
om

pu
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r)

เครือข่ายภายใน/อินเทอร์เน็ต (Local/Internet Network)

Functional Requirement 
ส าหรับระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Central Computer) 

ที่มา: ที่ปรึกษา

7

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

Ce
nt
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e 
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CH
)

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
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รโ
คร

งส
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าน
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fra
str

uc
tu

re
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)

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

11



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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13

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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ก.4 คำกล่าวรายงานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

(Focus Group) ครั้งที่ 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 ก.4 - 1     AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

 
คำกล่าวรายงานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งท่ี 3 

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

ณ ห้องประชุมบางลำพู  โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 
โดย นางสาวกรุณา เนียมเอ่ียม 

หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วร่วม 
สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
--------------------------------------------------------- 

 

เรียน   รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  นางวไิลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์

 

ในนามของคณะผู้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้เข้าร่วม
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย ทุกท่าน ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
กลุ ่มเป้าหมาย ครั ้งที ่ 3 ในหัวข้อเรื ่อง “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั ๋วร่วม”  
เพื ่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ความต้องการทางฟังก์ช ัน (Functional Requirement) ของระบบตั ๋วร่วม และรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการนี้  

 

กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตาม  
มติคณะรัฐมนตรี ที่มอบนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชน โดยใช้
บัตรโดยสารใบเดียว สามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง จากรถยนต์
ส่วนบุคคล มาสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาระบบตั๋วร่วม และรูปแบบการชำระเงินแบบ Open-loop บนพื้นฐานการใช้ Account Based Ticketing 
หรือ ABT รวมถึงการรองรับระบบ EMV ในการชำระค่าโดยสาร ตลอดจนการใช้งาน และชำระเงินกับบริการอ่ืน  
นอกภาคขนส่ง ได้ในอนาคต 

 

ทั้งนี้ การประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม มีปัจจัยความสำเร็จสำคัญด้านเทคโนโลยี ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน และผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วม กับศูนย์บริหารจัดการ  
รายได้กลาง จึงจำเป็นต้องมีการประชุมกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ  
ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วน ต่อผลการศึกษา ของงานวิเคราะห์ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement)  
ของระบบตั๋วร่วม ประกอบด้วย  

 

 1) ความต้องการทางฟังก์ชันระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Collection: AFC) และ  
 2) ความต้องการทางฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: 

CCH) และศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (Financial Central Clearing House: FCCH) 

โดยผลที ่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะนำไปสู่  
การปรับปรุงผลการศึกษา ต่อไป  

ในการนี้ ขอเรียนเชิญ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุณาให้เกียรติ 
กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 3 ขอเรียนเชิญค่ะ 

............................................................ 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
ก.5 คำกล่าวเปดิการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

(Focus Group) ครั้งที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 ก.5 - 1     AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

 
คำกลา่วเปิดการประชุมกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 

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

ณ ห้องประชุม บางลำพู  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 
โดย นางวิไลรัตน์ ศิรโิสภณศิลป์ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
----------------------------------------------------- 

 

เรียน  ท่านผู้แทนส่วนราชการ 
        ท่านผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 
 ในนามของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลา
เข้าร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันนี้ ขอเรียนโดยย่อว่า สนข. อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั ๋วร่วม ซึ่งผลของการศึกษามีหลายด้าน เช่น แผนกำกับ  
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม และร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมได้ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น 
 
 ดังที ่ค ุณกรุณา ได้แจ้งว่า สนข. ดำเนินการประชุมกลุ ่มเป้าหมายเพื ่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ไปแล้วสองครั้ง ในเรื ่อง “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” และ “แนวทางการกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั ๋วร่วมที ่เหมาะสม” โดยการประชุมกลุ่มเป้าหมายครั ้งนี ้เป ็นครั ้งที ่ 3 ในเรื ่อง  
“ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการชำระค่าโดยสารใน
ระบบขนส่งมวลชน 
 

 สิ่งที่ได้จากการประชุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คร้ัง จะนำไปพิจารณาเป็นองค์ประกอบของการร่างกฎหมาย
ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจะมีการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) อีกหนึ่งครั้ง ในเรื่อง “แนวทางการ
จัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” 
 
 การประชุมวันนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝา่ย ขอขอบพระคุณตัวแทนทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมประชุม รวมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ สนข. 
 
 ดิฉันขอให้การประชุมราบรื่น สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน สำหรับ
การร่วมประชุมลักษณะนี้ในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณค่ะ 

 
............................................................ 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

     ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เขา้ร่วม 
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที ่3 

    
 

 
 
 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมกลุม่เปา้หมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3  ข - 1 AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

 
ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
 

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “ความต้องการทางฟังก์ชัน 
(Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” ของโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋ วร่วม  
โดยได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบางลำพู  โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี  
นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย และนางสาวกรุณา เนียมเอ่ียม หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วร่วม สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม (สตร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 3 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ 
ภาคเอกชน องค์กรที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น  
100 คน ดังมีรายชื่อแสดงในตารางที่ ข-1 
 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
ประธาน 

1 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนกันโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร 

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 

วิทยากร 
1 ดร.อมฤต  เหล่ารักพงษ ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์

และบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) 

2 ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

1 นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วรว่ม 
สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(สตร.) 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

2 นางสาวธราธิป  พวงจันทน์หอม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบตั๋วร่วม สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

3 นางสาวบุญงาม  เอี่ยมศุภวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

4 นางกันตินันท์  ภู่ศิร ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

5 นายนพพร  จรุงเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

6 นางสาววภิาดา  อันล้ำเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

7 นางสาวทัยวรรณ  โกยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

8 นางสาวสุรีภรณ์  เทพสืบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

9 นางสาวรัชพัณณ์  นราธำรงค์สิทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

10 นางสาวสิริภัทร  ขวัญเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครัง้ที่ 3 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) (ต่อ) 
11 นางสาวสมพร  การะเกต ุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

12 นายคณิน คเชนทร์ชัย นิติกรปฏิบัติการ สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
13 นายวิทยา กอกลิ่น นักวิชาการศิลป ์ สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
14 นายมนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.) 
15 นายธนาธิป เจริญรุ่งรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.) 
16 นางสาวอุสณีย ์ สิริตปนียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.) 
17 นายปริญญา ถนัดทาง วิศวกรโยธาชำนาญการ กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.) 
18 นางสาวกันตก์นษิฐ์ เสียมไหม หัวหน้ากลุ่มบริหารความมั่นคงด้านการขนส่ง สำนักแผนความปลอดภยั (สผป.) 
19 นายชูพงษ ์ พิพัฒน์ไชยศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร

ในภูมิภาค (สสภ.) 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สังกัดกระทรวงคมนาคม) 

1 นายสิขเรศ  อร่ามรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กระทรวงคมนาคม 
2 คุณพรเทพ  อยู่ญาตวิงศ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบรกิารการ

เดินรถ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

3 นายปิ่นพงษ ์ เข็มทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมเจ้าท่า 
4 นายสมประสงค์  สัตยมัลลี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) 
5 นายเอกชยั  บุญมาลีตระกูล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) 
6 นางสาวดวงใจ วงษ์รักษ ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางราง 
7 นายศุภณัฐ  บัวทอง นักวิชาการขนส่งปฎิบัตกิาร กรมการขนส่งทางราง 
8 นางสาวอุรารักษ์   วิลัยศร ี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่ง

ผู้โดยสาร 
กรมการขนส่งทางบก 

9 นายณัฎฐกิตติ์  ท่อเจริญพานิชย ์ ผู้จัดการแผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอตัโนมัติ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
10 นายทะนงยุทธ์  พุกกณะสุต ผู้จัดการแผนกระบบจัดการรายได ้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
11 นางสาวณัฐรินทร์   หวังจินดามณ ี ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกลยุทธก์ารตลาดและ

พัฒนาธุรกิจ 
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

12 นางสาววารุณี   เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ จัดการส่วนระบบจัดการรายได้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
13 นางสาวจริยา ตภิรัตน พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน (โดยสาร) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
14 นายสนณรงค์ สุอังคะ วิศวกร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
15 นายมนชัย  ตันตราษิปไตย วิศวกร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม) 
1 คุณกชกร  รอดคำ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฎิบัตกิาร ผู้อำนวยการ สำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
2 นายปุณณลักขิ์  สุรัสวด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิเศษ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

3 นายกฤษฎา  เกษคึมบง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

4 คุณวัชรกูร  จิวากานนท ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบ 
การชำระเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

5 คุณสุภัชชา  ชวาลเวชกุล ผูว้ิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
6 นายอภิชาต  ศุภจิตรสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการสว่นระบบขนส่งทางราง สำนักการจราจรและขนส่ง 

กรุงเทพมหานคร (สจส.) 
7 นายวัชรพงศ์ ลิทองกุล วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 

 
สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร (สจส.) 

8 คุณศักดิ์ณรงค์  ลิ่มหะประเสริฐ วิศวกร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานที่เป็น Operator (ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ เอกชน) 

1 คุณณรีรัตน์  นนท์ชะสิริ ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM.) 

2 คุณประชา  ฉัตรวงศ์วิริยะ ผู้จัดการส่วน สว่นวางแผนโครงการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM.) 

3 นายกฤษณ์   ลิ่วธนกุล ผู้จัดการฝา่ยวางแผนบรกิารและสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

4 นายสมชาย  สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
5 นายมานะชัย  วัฒนหัตถกรรม   หัวหน้าฝา่ย ระบบอาณัติสัญญาณและไฟฟ้า บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
6 นางสาวพิศมัย  ชาญเกษม ผูจ้ัดการทั่วไป บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด 
7 นายมนชัย  เจริญอินทร์ เจ้าหน้า IT บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด 

Card Issuer / Acquirer 
1 นางสาวภัทกิตติกา  เดโชดมพันธ ์ Digital Product-Commercial Lead สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) 
2 นางสาวกรรณิกา  ชะไวริน Commercial Initiatives Manager สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) 
3 คุณทศพล  บารม ี HEAD OF PAYMENT AND FOREIGN 

EXCHANGE BUSINESS DEVELOPMENT 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

4 คุณวรัชญ์  บรรยงรักษ์กุล ผู้บริหารงานผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์รับชำระเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
5 คุณอธิการ  มูลสาร Application & Technical Operation 

Manager 
บริษัท ไทยเพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด 

6 คุณภิเบศวร์  พานิช Infrastructure, Network & System 
Manager 

บริษัท ไทยเพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด 

7 คุณอชิรญาณ์  บุษบงค์ เจ้าหน้าที่อาวโุส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
8 คุณเฉลิมชนม์  จันทลักขณา FVP ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
9 คุณกิ่งกมล  องค์วชิรนุกุล FVP ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
10 คุณพนิตศนี  เลิศวาจา หัวหน้าสว่นราชการสัมพันธ ์ ธนาคารกรงุไทย จำกัด (มหาชน) 
11 คุณเรืองบุญ  แย้มอว่ม VP ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
12 คุณสุดฤทัย  ทองสอง SVP สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
13 คุณวุฒิโย  จันทร์เจ้าฉาย ผู้จัดการธุรกจิสัมพันธ ์ธุรกจิโทรคมนาคม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
14 Mr. Phitha  Tanpairoj Head of Mass Payment Solution 

Product Transaction Banking Group 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

15 Mr. Pollawee  Siamchai Business Transformation Division ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
16 Mr. Prachachai  Panatara Business Transformation Division ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
17 Ms. Tisana  Kositcharoensuk Business Transformation Division ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

Card Technology / Payment System / Supplier 
1 นายอนุพงศ์ วิเศษสังข์ Technical Specialist บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 

จำกัด 
2 นายพิศาล  ฤชาทวีรุ่งโรจน ์ Product Lead บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด 
3 นางสาวกรองทอง  นิลวัชรารัง Assistant Director 

(SME&Makro&Transport) 
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด 

4 นายนันทวัฒน ์ กิตติวงษ์วัฒน ์ Senior Business Development 
Executive (Transportation) 

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด 

5 คุณกัญญพัฒน  สุธัมนาถพงษ ์ Business Development Manager JCB International (Thailand) 
Company Limited. 

 

 

 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมกลุม่เปา้หมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3  ข - 4 AMP Consultants Ltd. 
ธันวาคม 2564 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครัง้ที่ 3 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
Card Technology / Payment System / Supplier (ต่อ) 

6 คุณพุทธิพงษ์  ตันติพนารัตน์ ผู้อำนวยการ VISA International (Thailand) 
Limited 

7 Ms. Apinya  Rojanavorakul Business Development Manager UnionPay International Co., Ltd. 
(Thailand) 

8 Ms. Aphiradi  Phanthipchatuphon Business Management Manager UnionPay International Co., Ltd. 
(Thailand) 

9 คุณภัททิยา  ภาชนะทิพย ์ Head of Commercial group บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (Counter 
Service Co.,Ltd.) 

10 คุณธนสิทธิ์  ตันสกุล Head of Technology group บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (Counter 
Service Co.,Ltd.) 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
1 นายธนกร  เอี่ยมพิมุข Digital Product Lead SHOPPEE PAY 
2 นายวิเศษ หาญสวัสดิ ์ กรรมการสมาชิกสมาคมฯ สมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน 
3 นายกรยัวิทย์  ไกรเลิศวาณชิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแอคทีฟ โลจิสตกิส์ จำกัด 

ที่ปรึกษา 
1 นายชาญพล  นิลประภาพร ผูเ้ช่ียวชาญด้านการติดตามและประเมินผล บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
2 รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

3 นายเกรียงศักดิ์  ระบิลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
4 นายสุรีย ์ พร้อมพิมพ ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
5 นางพรทิพย์  ธนวงศ์วิบูลย ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
6 นางสาวรสา  กาญจนสาย    ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ระบบขนส่งมวลชน บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
7 นายพลพฤทธิ์   พนาสถิตย ์ นักประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท ์จำกัด 
8 นางสาวสายน้ำผึ้ง  เหมือนเพชร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
9 นางสาวชนากานต ์ วิบูลย์ปัทมา ผู้ชว่ยประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
10 นายวรวิทย ์ วิบูลย์ปัทมา  นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
11 นายกฤษณพล   เทพรัตน์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
12 นายสุปรียพงษ์   ตากรวด นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
13 นายชินวัชร ์ แย้มมา นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
14 นางสาวชฎาทิพย ์  บุญธรรม นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
15 นายกฤตธิี  แก้วมณ ี นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท ์จำกัด 
16 นางสาวปิยาพัชร แซ่ลิ่ม นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
17 นางสาวจรัสลักษณ์   ผลบริบูรณ์เจริญ เลขานุการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
18 นางสาวพิมพพ์ิศา บุญแรง พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

เ 


