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กำหนดการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.

พิธีเปิดการสัมมนา
➢ กล่าวรายงานการสัมมนา
โดย นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
➢ กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

09.15 - 09.45 น.

การนำเสนอ “การจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม”
โดย ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ

09.45 - 10.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.00 - 11.30 น.

การเสวนาในหัวข้อ “ระบบตั๋วร่วมอัจฉริยะ”
➢ นางภาวิณา อัศวมณีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน
(กองยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
➢ นายอมฤต เหล่ารักพงษ์ ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
➢ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ
ดำเนินรายการ โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน

11.30 – 12.30 น.

ตอบประเด็นข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

12.30 น.

ปิดการสัมมนา
รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
----------------------------------

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
1.

ความเป็นมา

กระทรวงคมนาคมและสำนั กงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร (สนข.) ได้ ดำเนิ นการตามมติ คณะรั ฐมนตรี ที่ มอบนโยบาย
ให้ ดำเนิ นโครงการบริ หารจั ดการตั๋ วร่ วม และโครงการจั ดทำระบบศู นย์ บริ หารจั ดการรายได้ กลาง หรื อ CCH เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
การให้ บริ การขนส่ งมวลชนโดยใช้ บั ตรโดยสารใบเดี ยวสามารถเดิ นทางได้ ทุ กระบบขนส่ ง และสนั บสนุ นให้ ประชาชนเปลี่ ยนรู ปแบบ
การเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้งาน โดยได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่ งเสริมการเดิ นทางด้วยระบบขนส่ งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้
(พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นการศึกษาวางแผนเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับใช้กับระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และสามารถใช้ร่วมกับระบบการจ่ายเงินอื่นๆ ได้ ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้
(Clearing House) ซึ่งจะเป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารและจัดสรรรายได้แก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
แต่ละราย ตลอดจนผู้ประกอบการอื่นๆ ที่เข้ามาร่วมกับระบบตั๋วร่วม
2) โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ (พ.ศ. 2553) ได้ศึกษาถึงโครงสร้าง
ค่าโดยสารร่วม (Common Fare) และรูปแบบของค่าโดยสารที่เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับตั๋วโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3) โครงการดำเนิ นงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) (พ.ศ. 2560) เป็นการดำเนินการศึ กษา
ออกแบบระบบตั๋วร่วม ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบของศูนย์การบริหารจัดการรายได้ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุน
สนข. ในการคัดเลือกผู้จัดทำ และควบคุมงานการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
4) โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) (พ.ศ. 2560) เป็นการจัดทำระบบการเชื่อมโยง
ข้ อมู ลและระบบบริ หารจั ดการรายได้ จากค่ าโดยสารของระบบขนส่ งมวลชนที่ จะร่ วมกั บระบบตั๋ วร่ วม โดยได้ พั ฒนา “ระบบ
บัตรแมงมุม” เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นอกจากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังได้ดำเนินโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing
Management Consultant: CTMC) (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการ CCH ของ สนข. เพื่อเสนอแนะแผนบริหารจัดการ และ
บำรุงรักษาระบบตั๋วร่วมในระยะยาว ให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้ยังไม่สำเร็จผล อีกทั้ง หน่วยงานของรัฐและ
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการเจรจาเชิงธุรกิจในการกำหนดและประกาศใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare)
สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมทั้งหมด ดังนั้น ในปัจจุบัน “ระบบบัตรแมงมุม” จึงสามารถใช้ได้กับระบบขนส่งมวลชน
สายสีม่วง และสายสีน้ำเงินเท่านั้น โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นบัตรแทนเงินสด
สนข. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนการกำกั บการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการบริหาร
จัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัว๋ ร่วม

ระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) เป็นระบบที่นำมาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งมวลชนในเมืองสำคัญต่างๆ โดยจำเป็ นต้องใช้ร่วมกัน
กับอั ตราค่ าโดยสารร่วม (Common Fare) เพื่ อทำให้ โครงข่ ายระบบขนส่ งมวลชนที่ มี อยู่ในเมื องนั้ น เปรียบเสมื อนเป็ นโครงข่าย
เดี ยวกั น (Integrated Network) โดยการบริหารจัดการระบบตั๋ วร่วม และค่าโดยสารร่วม ต้องอยู่ภายใต้ กลไกการกำกั บดู แลและ
การจั ดการรายได้ จ ากค่ าโดยสารที่ ชั ดเจนและเป็ นธรรม และมี เป้ าหมายร่วมกั นคื อ การเอื้ อให้ เกิ ดความสะดวกและประหยั ด
แก่ผู้โดยสาร เพื่อกระตุ้นให้มีผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนมากที่สุด
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2.1 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมและโครงสร้างพื้นฐาน
จากการทบทวนผลการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมในประเทศต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า บรรดาเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกยังคงใช้ระบบการจัดเก็บ
ค่ าโดยสารอั ตโนมั ติ (Automatic Fare Collection System: AFC) ในการจั ด เก็ บ ค่ าโดยสาร ซึ่ งผู้ โดยสารสามารถใช้ สื่ อกลาง
ในการชำระค่าเดินทาง (Ticket Media) ที่แตกต่างกัน และในบางพื้นที่สามารถรองรับเทคโนโลยีได้หลายรูปแบบ เนื่องจากเทคโนโลยี
ประเภทเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้ องการทั้งหมดของผู้เดินทางได้ ดังตัวอย่างหลายประเทศที่ นำเทคโนโลยีประเภทต่างๆ
มาใช้ร่วมกันในการเดินทาง เช่น Transport for London (TfL) สำหรับเมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร หรือ Transit Link Pte Ltd.
ในสาธารณรัฐสิงคโปร์
ในอนาคต วิวัฒนาการของการชำระเงินค่าบริการสำหรับการขนส่งสาธารณะทั่วโลก กำลังเปลี่ยนจากการใช้เงินสด หรือบัตรโดยสาร
ไปสู่การใช้ เทคโนโลยี คลื่น วิท ยุ รวมถึง การใช้ส มาร์ท การ์ด แบบชำระเงิน ล่ว งหน้ า (เช่ น e-purse, ร้านค้าปลี ก, ที่ จ อดรถ,
ค่ าผ่ านทาง ฯลฯ ) บั ต รชำระเงิน (เช่ น บั ต รเดบิ ต และบั ต รเครดิ ต ) และใช้ ส มาร์ท โฟนสำหรับ ชำระค่า โดยสาร (Mobile
Payment) (ผ่ านแอปพลิ เคชั น เช่น Google Pay, AliPay, Apple Pay เป็ น ต้ น ) โดยใช้ Radio-Frequency Identification
(RFID) หรือ Near Field Communication (NFC) ดังรูปที่ 1
Cash
Biometrics?
NFC

Metal Tokens

Contactless
Payment
Cards

Smart Cards
& Tokens
Paper
Ticket

Magnetic
Tickets

2D
Barcodes

Mobile

Public Service
Cards & Other ID

ที่มา: ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank, พ.ศ. 2559

รูปที่ 1 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีบัตรโดยสาร
1)

การพัฒนาในอนาคต (Future Development)
•

เปลี่ยนจากการออกบัตรโดยสารเป็นรูปแบบการชำระเงินที่ก้าวหน้าขึ้น โดยพัฒนาจากเทคโนโลยี Ticket-based มุ่ง
สู่ Account Based และเปลี่ยนการจำหน่ายบัตรโดยสารกระดาษ หรือบัตรโดยสารแม่เหล็ก เป็นเทคโนโลยีแบบ
Contactless (Near Field Communication (NFC) หรือ 2D Barcode (QR-Code)) เช่ น Transport for London (TfL)
นำบั ตรธนาคารประเภท Contactless และการใช้ ระบบ Apple Pay ในเมื องลอนดอน หรื อ Transit Link Pte Ltd.
ในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ นำบั ตรธนาคารประเภท Contactless มาประยุ กต์ใช้ กับระบบ SimplyGo หรือการใช้ บั ตร
แสดงอั ตลั กษณ์ ตั วบุ คคล (Identity Token) เช่ น บั ตร PIV (Personal Identity Verification) ที่ ออกโดยรัฐบาล
ในเมืองวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
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•

•

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม

มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเดินทาง การวางแผนการเดินทาง การชำระค่าโดยสาร และการจำหน่ายบั ตรโดยสาร
ไว้ ในระบบมื อถื อและบั ตรธนาคารชนิ ด Contactless เพื่ อลดอุ ปสรรคในการใช้ ระบบขนส่ งมวลชน และช่ วยให้
ผู้โดยสารเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนได้ง่ายขึ้น
ระบบการจัดเก็ บค่าโดยสารแบบใหม่ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ โดยสารสามารถวางแผนและจองการเดิ นทางของตนเองได้
ผ่ านช่ องทางการขายและการจำหน่ าย (Distribution Channels) ที่ หลากหลาย ไม่ ต้ องไปซื้ อบั ตรโดยสารที่ สถานี
แบบเดิม (รูปที่ 2)
Mobile Phones

Personal

Contactless
Payment Cards

Print at Home

Tokens

Off Station
Third Party Agent

Ticket Collection

Web Sales

In Station
Auto Top-up

Fare Products

ที่มา: World Bank, พ.ศ. 2559

2)

TVMs

รูปที่ 2 แนวโน้มการจำหน่ายบัตรโดยสาร

เทคโนโลยีการชำระเงิน

รูปแบบการชำระเงินค่าโดยสารในระบบการขนส่งทั่วโลกมีหลายรูปแบบ แต่สามารถแบ่งเป็นระบบหลัก คือ (i) Closed-loop System
และ (ii) Open-loop System โดยที่
•

•

Closed-loop ใช้ เงินเก็บไว้ ในบั ตรโดยสารซึ่งออกโดยผู้ ประกอบการระบบขนส่ งมวลชน (Transit Network) และ
กลุ่มผู้ค้าปลีกที่ใช้เทคโนโลยีการชำระเงินระบบเดียวกันในกลุ่ม (ใช้บัตรของหน่วยงานที่ออกบัตร) หากเป็นการ
ออกบัตรโดยผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน มักจํากัดการชำระเงินเฉพาะค่าเดินทางเท่านั้น
Open-loop บั ต รที่ อ อกร่ วมกั บ สถาบั น การเงิ น เพื่ อ ใช้ จ่ ายด้ านต่ างๆ (Card Network) ไม่ เฉพาะการขนส่ ง
แต่ สามารถใช้ ได้ กั บร้านค้ าปลี กทั่ วไปที่ มี มาตรฐานสากล เป็ นได้ ทั้ งบั ตรเครดิ ตหรือบั ตรเดบิ ต เช่ น American
Express, MasterCard, Visa, JCB และ UnionPay เป็นต้น
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โดยแนวโน้มการใช้ Open-loop Transit Payment มีมากขึ้นและอาจมาแทน Closed-loop Transit Payment ในที่สุด เนื่องจาก
มีข้อเด่นกว่า Closed-loop ในหลายๆ ด้าน (รูปที่ 3) โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้มีบัตรใบเดียว และในมุมมองของการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานซึ่งธนาคาร/สถาบันการเงินได้พัฒนามาก่อน ทำให้มีต้นทุนลดลงในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาระบบและค่าใช้จ่ายบุคลากร อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปประโยชน์หลักๆ ที่หน่วยงานด้านการขนส่งจะได้รับจากการ
ชำระเงินด้วยบัตรธนาคาร ได้ดังนี้:
•
•
•

หน่วยงานด้านการขนส่งไม่จำเป็นต้องออกบัตรโดยสารอีกต่อไป แต่สามารถรับบัตรของธนาคาร ซึ่งผู้โดยสารสามารถ
ซื้อบัตรได้จากแหล่งต่างๆ และสามารถเติมเงินได้สะดวก รวมทั้งในเว็บไซต์
เครื่องอ่ านบั ตรและอุ ปกรณ์ ต่ างๆ ใช้ มาตรฐาน ISO ซึ่ งสามารถหาซื้ อได้ ง่ ายและมี ราคาถูกกว่ าอุ ปกรณ์ ที่ เป็ น
แบบจำเพาะของเจ้าของบัตรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
เครือข่ายการชำระเงินที่ มี การกำหนดขั้นตอนการชำระเงินไว้แล้ ว สามารถถูกนำมาใช้ แทนระบบการชำระเงิ น
แบบจำเพาะของเจ้าของบัตรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยอาจจำเป็นต้องมีการปรับขั้นตอนและค่าธรรมเนียมให้เหมาะ
กับธุรกิจขนส่ง

Issuer

Cardholder Merchant

Issuer

Acquirer

Issuer

Fare
Media

Issuer

Closed-Loop System

Open-Loop System

หมายเหตุ: Acquirer หมายถึง ผู้ทำหน้าที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต/เดบิต ของลูกค้า
ที่มา: MasterCard, พ.ศ. 2554

รูปที่ 3 ตัวอย่างการเปรียบเทียบบัตรระบบ Closed-loop และ Open-loop System
ทั้งนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีการชำระเงินที่กว้างขึ้น มีผลกระทบสำคัญต่อระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร
และส่งผลให้หน่วยงานด้านการขนส่งจำนวนมากมีแนวคิดเปลี่ยนไปใช้ระบบการชำระเงินแบบ Open-loop เพื่อลดหรือขจัดความ
จำเป็นที่จะเข้าไปอยู่ในธุรกิจการชำระเงิน

2.2

การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย

จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา สามารถสรุปการพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทยได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย
ปี
การศึกษา/พัฒนา
ผลสำเร็จ/สิ่งที่ได้ดำเนินการ
พ.ศ.
2538 โครงการตั๋วต่อสำหรับระบบขนส่งมวลชน (Transfer Ticketing for - เสนอแนะระบบตั๋วต่อสำหรับระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบใน
Mass Transit Systems): สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการ
กรุงเทพมหานคร
จราจรทางบก (สจร.) (ปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง - เสนอแนะกรอบแนวคิดสำหรับระบบตั๋วและการเก็บค่าโดยสาร
และจราจร (สนข.))
2545 โครงการศึกษาพัฒนาระบบตั๋วต่อตั๋วร่วมสำหรับรถขนส่งสาธารณะ - เสนอแนะระบบตั๋วกระดาษแบบ Thermal มาใช้สำหรับระบบ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรมการขนส่งทางบก
ตั๋วต่อของ ขสมก.
- เสนอแนะการนำเทคโนโลยีบัตรอัจฉริยะไร้สัมผัสมาใช้เป็นตั๋วต่อ
สำหรับรถโดยสารปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ บริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) และการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- เสนอแนะให้มีการลงทุนร่วมกันระหว่าง ขสมก. กับหน่วยงาน
ให้บริการขนส่งสาธารณะอื่น เพื่อดำเนินการระบบการเก็บ
ค่าโดยสารและตั๋วโดยสาร
2552 โครงการศึกษาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร - แผนการนำบัตรค่าโดยสารอัจฉริยะเพียงใบเดียว มาใช้กับรถไฟฟ้า
(Thailand: Bangkok Mass Rapid Transit Integrated Ticketing
ขนส่งมวลชน (MRT) สายที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่
Project): The Asian Development Bank (ADB)
- โครงสร้างค่าโดยสารแบบคิดตามระยะทาง (Distance-based
Fare)
2552 โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วย
- มาตรฐานของตั๋วโดยสารสำหรับระบบตั๋วร่วมของระบบขนส่ง
ระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้:
มวลชนทุกระบบ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม - มาตรฐานการส่งถ่ายข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างระบบ
ศูนย์การบริหารจัดการรายได้และระบบจัดเก็บรายได้
- แผนการจัดตั้งและการดำเนินงานขององค์กรบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม
2553 โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ
- โครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ที่จะ
ทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
ประยุกต์ใช้สำหรับการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและ
และจราจร กระทรวงคมนาคม
ปริมณฑล
- โครงสร้างค่าโดยสารที่ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า และค่าโดยสาร
แปรตามระยะทาง เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
- โครงสร้างค่าโดยสารร่วม ควรใช้กับระบบรางเป็นโครงข่ายหลัก
- เพดานค่าโดยสารร่วม ในแต่ละกรณี
2553 โครงการงานควบคุมการติดตั้งระบบตั๋วโดยสารอัตโนมัติ โครงการ
ดำเนินการตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถโดยสาร
บริหารจัดการการให้บริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ด่วนพิเศษ (BRT) ได้สำเร็จ
สายช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์):
กรุงเทพมหานคร
2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารของระบบ
- เสนอแนะโครงสร้างค่าโดยสารแบบ Concentric Zone
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีเขียว: สำนักการจราจรและ
- เสนอแนะเพดานค่าโดยสาร 65 บาท
ขนส่งกรุงเทพมหานคร
2560 โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program
- แผนงานและระยะเวลาการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
Management Services: PMS): สำนักงานนโยบายและแผนการ
- การจัดหาผู้รับจ้างในการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายได้กลาง
ขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
- การพัฒนาโครงการนำร่อง

เอกสารประกอบการสัมมนา
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ตารางที่ 1 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย (ต่อ)
ปี
พ.ศ.
2560

การศึกษา/พัฒนา

ผลสำเร็จ/สิ่งที่ได้ดำเนินการ

โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
(Central Clearing House: CCH):
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

- ดำเนินโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
(Central Clearing House: CCH) โดยกลุ่ม BSV Consortium
(บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),
บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด และ VIX MOBILITY Pty., Ltd.)
- มาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System
Standard)
- รูปแบบของระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง
- รูปแบบของระบบความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม
- มาตรฐานบัตรโดยสารร่วม (บัตรแมงมุม)
ดำเนินการตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และ รถไฟฟ้า
สายสีม่วง ได้สำเร็จ

2561 ตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า
สายสีม่วง) (สามารถใช้บัตรโดยสารประเภทเติมเงิน หรือเหรียญ
โดยสาร หรือบัตรแมงมุม จ่ายค่าโดยสารร่วมกันได้): การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2563 โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common
- แผนธุรกิจการให้บริการระบบตั๋วร่วม
Ticketing Management Consultant: CTMC): การรถไฟฟ้าขนส่ง - แผนบริหารจัดการและบำรุงรักษาตั๋วร่วมในระยะยาว
มวลชนแห่งประเทศไทย
- สนับสนุน รฟม. ในการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม
2563 ตั๋วร่วม (ประเภท Interoperable Common Ticketing) ระหว่าง กำลังดำเนินการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายสีเขียว
โดยวิธี Interoperability: กระทรวงคมนาคม
2563 โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม: กำลังดำเนินการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
ที่มา: ที่ปรึกษา

ในประเทศไทย ปัจจุบันผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย มีระบบการจำหน่ายบัตรโดยสาร การชำระบัญชี และการบริหาร
เงินสดแบบ Closed-loop ที่แตกต่างกัน (รูปที่ 4) โดยผู้โดยสารจะต้องนำเงินสดหรือบั ตรเครดิตไปซื้อสมาร์ทการ์ด หรือ Token
หรือตั๋ว เพื่ อเป็นการจ่ายค่าโดยสาร (ยกเว้นรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บางคัน ที่ผู้โดยสาร
สามารถจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต) ซึ่งระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารที่แตกต่างกันนี้ ทำให้เกิดความไม่สะดวก สำหรับผู้โดยสาร
ที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปยังระบบของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนรายอื่นๆ นอกจากนี้ ยังทำให้การบริหาร
จัดการและการบำรุงรักษาระบบการจัดการรายได้ และเงินสดของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ด้อยประสิทธิภาพ
และสิ้นเปลือง
อย่างไรก็ตาม ระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย หากสามารถใช้ระบบ Open-loop โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี NFC และเครือข่ายการ
ชำระเงินของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีอยู่ (รูปที่ 5) จะช่วยให้ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดหา การจำหน่ายบัตรโดยสาร และการดำเนินธุรกรรมต่างๆ แล้วหันไปมุ่งเน้นที่การให้บริการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
(แต่อาจต้องมีการปรับขั้นตอนและค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับแต่ละผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน) นอกจากนั้นแล้ว ผู้ถือบัตรยัง
สามารถใช้ระบบการชำระเงินสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ในธุรกิจนอกภาคขนส่งได้

เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
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BTS
Skytrain

Fare Media

Payment

Fare Processing

Cash / Bank Card ( Debit/Credit Card) to Purchase Fare Media

Operations

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม

Clearing & Settlement

Single Journey Card/
Rabbit Card
Rabbit Card
(Rabbit Line Pay)

Bangkok
MRT

Store Value Card /
Single Journey Token
Mangmoom Card

Airport
Rail Link

Store Value Card /
Token

Bus Paper Ticket

BMTA
Buses
River
Boats &
Ferries

Taxis

Bank Card
Rabbit Card
(Rabbit Line Pay)

Boat Paper Ticket
Rabbit Card
(Rabbit Line Pay)

Bank Card
(via Mobile App)

₿

₿

Clearing & Settlement

₿

Clearing & Settlement

₿

Clearing & Settlement

₿
Cash & Accounting
Clearing & Settlement

₿

₿

Clearing & Settlement
Cash & Accounting

Acquirer Bank
(Operator Accounts)

₿

Clearing & Settlement

₿

Clearing & Settlement

₿

Customer/
Traveller

Issuer
Bank

ที่ปรึกษา

รูปที่ 4 รูปแบบการชำระค่าโดยสารปัจจุบัน
Operations

Fare
Processing

Fare Media &
Payment

BTS
Skytrain

Bank Card / Credit Card / Mobile Phones (NFC) /
Branded Top-up Cards / Wearables
(watches, fobs, wristbands)

Common Ticketing
Partner

Bangkok
MRT

Airport
Rail Link

BMTA
Buses
River
Boats &
Ferries

Taxis

₿
Common Clearing & Settlement
(Rules based)

Acquirer Bank
(Operator Accounts)

Cash & Accounting

Local
Retail
Outlets
₿

Customer/
Traveller

ที่มา:ที่ปรึกษา

Issuer
Bank

รูปที่ 5 รูปแบบการชำระเงินประเภท Open-loop

เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1

-7-

AMP Consultants Ltd.

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม

นอกจากนั้ นแล้ ว หลายปี ที่ ผ่ านมา ระบบชำระเงิ นซึ่ งพั ฒนาในรูปแบบ Account Based Ticketing (ABT) ซึ่ งประสบผลสำเร็ จ
เป็ นอย่ างดี สมควรนำมาเป็ นตั วอย่างประยุ กต์ใช้ กับประเทศไทย ได้ แก่ (i) ระบบชำระเงินด้ วยบั ตร Oyster ของ Transport for
London ในสหราชอาณาจั กร (ii) ระบบชำระเงิ นด้ วยบั ตร EZ-Link พร้ อมด้ วยระบบ SimplyGo ในสาธารณรั ฐสิ งคโปร์ และ
(iii) ระบบชำระเงินด้วยบัตร Octopus ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (รูปที่ 6)
กล่าวโดยสรุป จากแนวโน้มการพั ฒนาเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม ส่งผลให้การศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม ต้องคำนึงถึงแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
•
•
•

Non-Smart

Smart

•
•

การกำหนดมาตรฐานในการใช้งาน เพื่อสามารถใช้งานได้เหมือนกันทั่วทั้งประเทศ ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี NFC
หรือ QR-Code บนโทรศัพท์มือถือในสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐประชาชนจีน
การทำให้ กระบวนการชำระค่าโดยสารไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถเลือกอุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือในการชำระเงินด้วยตัวเอง
การใช้บั ตรโดยสารที่ ออกโดยธนาคารหรือสถาบั นการเงิน (Open-loop) เพื่ อความสะดวกของผู้เดิ นทาง ที่ ไม่ต้ อง
พกบัตรหลายใบ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความปลอดภัยของข้อมูล
การนำเทคโนโลยี NFC และโทรศัพท์ มือถือ มาประยุกต์ใช้ ในระบบการจั ดเก็บค่าโดยสาร โดยการเชื่ อมโยงข้อมู ล
ตำแหน่งที่ตั้ง การชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบริการที่ผู้ใช้บริการต้องการมากขึ้น

Card

Account

ที่มา: ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank,
พ.ศ. 2559

รูปที่ 6 แนวโน้มเทคโนโลยีระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

3.

การศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

ระบบตั๋วร่วมเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ที่ต้องอาศัยความชัดเจนในเป้าหมายการพัฒนา
โดยเฉพาะในด้านนโยบายการบริหาร ดั งนั้ น เพื่ อให้แนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
เกิดผลสั มฤทธิ์ได้ จริง จุดมุ่ งเน้ นสำคัญคือการพั ฒ นากลไกการกำกับดู แลระบบบริหารจัดการตั๋ วร่วม ซึ่ งจำเป็ นต้องคำนึ งถึง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ
เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
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3.1 กลไกการกำกับดูแลระบบบริหารจัดการตั๋วร่วม
การพัฒนากลไกกำกับดูแลจำเป็นต้องนำปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาพิจารณาร่วมกันอย่างครบถ้วน
ได้แก่ (i) ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจที่เข้าร่วม (ii) ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ (ระบบขนส่งมวลชน และบริการของ
ธุรกิจที่เข้าร่วม) (iii) สถาบันการเงิน และ (iv) ภาครัฐ (ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนส่วนรวม) ทั้งนี้ เมื่อระบบตั๋วร่วมพัฒนา
ไปสู่การเป็น Open-loop System และ Account Based Ticketing (ABT) มากขึ้น ปริมาณผู้ เกี่ยวข้องจะมากขึ้นตามไปด้วย
โดยเฉพาะในมิติที่ (i) และ (ii)
เพื่อให้กลไกกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สามารถตอบสนองต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน กลไกการกำกับดูแลควรมีนโยบายพัฒนาความสามารถในการรองรับของระบบตั๋วร่วม และอัตราค่าโดยสาร (Fare Policy)
ที่ชัดเจน รวมถึงมีความเป็นอิสระจากการเมือง ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบที่สำคัญด้วยรูปที่ 7
ผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ :
การบริหารโครงสร้างค่าโดยสารร่วมและ
โครงสร้างค่าธรรมเนียม
ที่เป็นธรรมต่อผู้ใช้ ผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการระบบขนส่ง
มวลชนและ ุรกิจที่เข้าร่วม :
การแข่งขันทางธุรกิจ
ที่เป็นธรรม

ความเป็นอิสระ
(Independence)

ภาครัฐ :
ความชอบธรรมในการสนับสนุน
ระบบตั๋วร่วมของภาครัฐ
ต่อภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม

กลไกการกากับการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

1. โครงสร้างค่าโดยสารร่วมและค่า รรมเนียม
ที่ ูก ่ายโอนสู่ผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ
2. การแข่งขันทาง ุรกิจที่เป็น รรมระหว่าง
ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ ส าบันการเงิน
3. การรักษาความปลอดภัยทางไ เบอร
4. การสนับสนุนของภาครัฐในการลงทุนและ
การชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม
5. การพัฒนาบุคลากรในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. การติดตามและประเมินผล

ส าบันการเงิน :
ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม
ที่เหมาะสมและการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

นโยบายพัฒนาระบบ
ตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม

ที่มา: ที่ปรึกษา

รูปที่ 7 กลไกการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ทั้งนี้ ระบบตั๋วร่วมจะเกิดประสิทธิผลเต็มที่ได้ นอกจากการพัฒนากลไกการกำกับดูแล ภาครัฐยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาดำเนินการ
ในหลายปัจจัยสำคัญ ได้แก่ (i) ระบบตั๋วร่วม (ii) โครงสร้างค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม (iii) ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและ
ค่าโดยสาร (iv) การสนับสนุนของรัฐในการลงทุ นและการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม และ (v) กฎหมายในการกำกับดูแล
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งหมดในภาพรวม

1)

ระบบตั๋วร่วม

ในระยะแรก กระทรวงคมนาคมต้องการเชื่อมต่อระบบจัดเก็บค่าโดยสาร ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง ให้สามารถใช้
บัตรโดยสารข้ามระบบ เพื่อรองรับการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรแมงมุม บัตร MRT Plus บัตร MRT และบัตร Rabbit (รูปที่ 8) และ
ในระยะต่อไป ให้ดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วมแบบ ABT
เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
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ที่มา: ปรับปรุงจาก แผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ตอ่ เนือ่ ง) ระยะที่ 2 (M-Map 2),
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2563, และที่ปรึกษา

รูปที่ 8 การพัฒนาระบบตั๋วร่วม ระยะแรก
อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาระบบตั๋วร่วมและรูปแบบการชำระเงินประเภท Open-loop System บนพื้นฐานการใช้ ABT และการรองรับระบบ EMV
(Europay, MasterCard, Visa) ในการชำระค่าโดยสาร รวมถึง การใช้งานและชำระเงินกับบริการอื่นนอกภาคขนส่ง (Non-Transit)
ได้ในอนาคต (รูปที่ 9)

CARD ISSUERS

CLEARING ORGANISATION

THAI BANK

ที่มา: ที่ปรึกษา

รูปที่ 9 กรอบแนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
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โครงสร้างค่าโดยสารร่วมและค่า รรมเนียม

ในการศึ กษาได้ ดำเนิ นการรวบรวมข้ อมู ลระบบตั๋ วร่ วมของประเทศที่ ประสบผลสำเร็ จในการประยุ กต์ ใช้ ระบบตั๋ วร่วม ได้ แก่
(i) เขตบริหารพิ เศษฮ่ องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ii) สาธารณรัฐสิ งคโปร์ (iii) ประเทศญี่ ปุ่ น (iv) สาธารณรัฐจี น (ไต้ หวัน)
(v) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี ใต้ ) (vi) สหพั นธรัฐมาเลเซี ย (มาเลเซี ย) (vii) สหราชอาณาจั กร (อั งกฤษ) (viii) เครือรัฐออสเตรเลี ย
(ออสเตรเลีย) และ (ix) สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน)
พบว่า ปัจจุบันหลายประเทศได้พั ฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม โดยมีแนวคิดรูปแบบ
ค่าโดยสารร่วมสอดคล้ องกั น คือการใช้ ระบบโซน (Zonal System) ที่ มีโซนใจกลางเมื องและโซนโดยรอบในลักษณะวงแหวน
(Concentric Zone) ตามระยะห่างจากใจกลางเมือง อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของรูปแบบค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะใน
แต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ซึ่งควรพิจารณาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย (ตัวอย่างดังรูปที่ 10)
N

Not to Scale

ที่มา: ปรับปรุงจาก แผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ตอ่ เนือ่ ง) ระยะที่ 2 (M-Map 2),
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2563, และที่ปรึกษา

รูปที่ 10 ตัวอย่างรูปแบบค่าโดยสารระบบขนส่งสา ารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3)

ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร

งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร เป็นการจัดทำแนวทางและวิธีการจัดเก็บข้อมูลค่าโดยสาร และการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งมวลชนที่ เข้าร่วมระบบตั๋ วร่วม ให้ สามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำข้อมู ลจากระบบ
ฐานข้อมูลของ Central Clearing House และของผู้ประกอบการขนส่งมวลชน มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของ
ผู้โดยสาร เช่น จุดต้นทาง-จุดปลายทาง ระยะทางการเดินทางเฉลี่ยของผู้โดยสาร เป็นต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและ
เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
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การวางแผนการพัฒนาระบบตั๋วร่วม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการขนส่ง รวมทั้ง การกำหนดอัตราค่าโดยสารและ
การวางแผนรูปแบบการเดินทางต่างๆ เช่น การปรับเส้นทางรถโดยสารประจำทางเพื่อเป็น Feeder ของระบบรางในพื้นที่เมือง เป็นต้น
ทั้งนี้ ข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ คือ ระยะทางการเดิ นทางเฉลี่ย (Average Trip Length) และค่าโดยสารเฉลี่ย (Average
Fare) ซึ่งจัดเก็บที่ฐานข้อมูลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) (รูปที่ 11)
ผลที่ได้คือ ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดขนาดโซน (Zone) และกำหนดอัตราค่าโดยสาร
ที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อระยะทาง เป็นต้น) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังต้องดำเนินการกำหนดมาตรการปกป้องข้อมูลของระบบตั๋วร่วมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
ข้อมูลการเดินทาง
โดยร ไ า

ข้อมูลการเดินทาง
โดยร ไ าชานเมือง

ข้อมูลการเดินทาง
โดยเรือโดยสาร

CCH Database

ข้อมูลการเดินทาง
โดยร โดยสารประจาทาง

ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร

- Average Trip Length
- Average Fare
ที่มา: ที่ปรึกษา

รูปที่ 11 การพัฒนาโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการเดินทางสำหรับระบบตั๋วร่วม

4)

การสนับสนุนของรัฐในการลงทุนและการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม

จากข้อเท็จจริงในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการระบบขนส่งมวลชนหลายโครงการในอดีต พบว่า กระแสเงินสด
ที่ เกิ ดจากการดำเนิ น โครงการ โดยเฉพาะกั บหน่ วยงานผู้ ลงทุ นในโครงสร้างพื้ นฐานด้ วยตนเองนั้ น ไม่ เพี ยงพอกั บค่ าใช้ จ่ าย
การดำเนิ นงานที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ถึง 15 ปีแรก ซึ่งหากนำต้นทุ นในส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้ นฐานนี้ มาคำนวณรวมจะทำให้
ค่าโดยสารที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในช่วง 10 ถึง 15 ปีแรก เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ถึง 3 เท่าจากอัตราค่าโดยสารที่ได้รับอนุมัติ
จากภาครัฐ
นอกจากนั้นแล้ว การเก็บอัตราค่าธรรมเนียม (Transaction Fee) ของระบบตั๋วร่วม ยังเป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการระบบ
ขนส่งมวลชน และอาจส่งผลให้ค่าโดยสาร สูงกว่า “ความสามารถที่จ่ายได้” (Ability to Pay) ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น หากรัฐบาล
ไม่เข้ามามีบทบาทในการชดเชย จะเป็นการลดโอกาสเข้าถึงบริการของผู้เดินทาง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การทำให้หน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งมวลชนเข้าร่วมในระบบตั๋วร่วม ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะจะมีต้นทุนสูงขึ้น
อีกทั้งการเก็บค่าโดยสารร่วม ตามโครงสร้างใหม่ที่เป็นโครงสร้างเดียวกับทุกระบบที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วม และการจัดส่วนแบ่ง
รายได้ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนมีรายได้ต่อผู้โดยสาร (คน-เที่ยว) ลดลง แม้ว่าจะมีโอกาสได้ผู้โดยสารมากขึ้น
แต่อัตราการเพิ่มของผู้โดยสารอาจไม่สามารถชดเชยรายได้ที่หายไป และยังอาจส่งผลต่อความสามารถในการรองรับของระบบ
เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
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ทำให้ต้องลงทุนเพิ่มเติมอีก รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเข้ ามาแสดงบทบาทในการชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
ที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม ตามสัดส่วนที่เป็นธรรมภายใต้ความตกลงระหว่างหน่วยงาน (รูปที่ 12) จนกระทั่งรายได้ของผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชนมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของการให้บริการ

บาท
Transaction Fee
ความสามาร
ทีจ่ ่ายได้ของผู้ใช้บริการ

ต้นทุนของผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

รายได้ค่าโดยสารอัตราใหม่
(Common Fare)

ส่วนที่รัฐบาลต้องชดเชย

รายได้และต้นทุน

0
ที่มา: ที่ปรึกษา

รูปที่ 12 แนวคิดในการชดเชยโดยรัฐบาล

5)

กฎหมายในการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

การศึกษาจัดทำร่างกฎหมายในการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มีผลลัพธ์สำคัญคือร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ... มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบตั๋วร่วมทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้ งหมด รวมทั้งประชาชนผู้ใช้บริการ โดยร่างพระราชบัญญั ติ (พ.ร.บ.) ดังกล่าว จะมีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการ การกำกับดูแล การจัดหาเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม เพื่อเป็นกรอบในการจัดตั้ง
องค์กร โครงสร้างอำนาจหน้าที่ทั้งในระดับนโยบาย กำกับดูแล และในระดับปฏิบัติการ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม
สำหรับขั้นตอนการจัดทำร่าง พ.ร.บ. นั้น จะดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง “(ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็ นชอบในหลักการ เมื่ อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 และ “(ร่าง) พระราชบั ญญั ติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”
ซึ่ง สนข. ได้จัดทำไว้ รวมทั้ง จะได้ดำเนินการศึกษา ทบทวนบทบัญญัติ หลักเกณฑ์ แนวทางและกระบวนการจัดทำและการเสนอ
ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ให้ เป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติ มาตรา ๗๗ ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ และ
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปฏิบัติตามแนวทาง
และคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ได้เอกสารร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ประกอบด้วย (i) ร่าง พ.ร.บ.ฯ (ii) สรุปผล
การรับฟังความคิดเห็น และ (iii) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ซึ่งมีความครบถ้วนเพียงพอให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) นำเสนอต่ อ กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะเสนอร่ างกฎหมาย สามารถเสนอไปยั ง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอต่อรัฐสภาต่อไป
เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
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โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

4.

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม

ผลลัพ จากการศึกษา

การศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมครั้งนี้ มีผลลัพธ์หลักที่สำคัญของการดำเนินงาน (รูปที่ 13) ได้แก่
1) แนวทางการพั ฒนาระบบฐานข้ อมู ลตั๋ วร่ วมของประเทศไทย ให้ รองรั บการชำระค่ าโดยสารด้ วยบั ตรแมงมุ ม บั ตร MRT Plus
บั ตร MRT บั ตร Rabbit และบั ตรอื่ นๆ ในรู ป แบบ Account Based Ticketing (ABT) ตลอดจนในอนาคตสามารถพั ฒ นาจาก
ระบบ Closed-loop เป็นบริการบนระบบ Open-loop สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึง การใช้งานและ
ชำระเงินกับบริการอื่นนอกภาคขนส่ง (Non-Transit)
2) กลไกหรื อแผนการกำกั บดู แลการบริ ห ารงานระบบตั๋ วร่ วมที่ ชั ดเจน และเป็ นธรรมกั บทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งแนวทาง
การติดตามประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบและการใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในระยะยาว
3) นโยบายและระบบโครงสร้ างอั ตราค่ าโดยสารร่ วม (Common Fare) ของระบบขนส่ งมวลชน ที่ สามารถดึ งดู ดให้ มี ผู้ มาใช้ งาน
ระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนค่าธรรมเนียมของระบบตั๋วร่วมที่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ และไม่เป็น
ภาระแก่ผู้ใช้บริการ
4) รู ป แบบเงิ น ทุ น และกลไกด้ านการเงิ น ของภาครั ฐในการชดเชยรายได้ จากค่ าโดยสารร่ วม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและ
การดำเนินงานระบบตั๋วร่วมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

5) ร่างกฎหมายในการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....)
ทั้งนี้ การดำเนินงานพัฒนาระบบตั๋วร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายต้องใช้ระยะเวลาหลายปี ดังนั้น กระทรวงคมนาคม
และ สนข. จึ งดำเนิ น การแผนระยะสั้ น โดยเร่ ง ดำเนิ น การให้ มี “การใช้ บั ต รโดยสารข้ ามระบบ” (Interoperability) ระหว่ าง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (รถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงิน) และบริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รถไฟฟ้าสายสีเขียว) พร้อมทั้งการดำเนินการแผนระยะยาวคู่ขนานแผนระยะสั้น
โดยการพัฒนาระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วม บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ระบบ ABT / EMV
ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุป แนวคิดของการดำเนินงานศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม แสดงดังรูปที่ 14
ซึ่งระบบตั๋วร่วมที่สมบูรณ์ ในอนาคต จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เดินทาง ขจัดปัญหาจากการใช้บัตรโดยสารแบบเดิม
สามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบการขนส่งได้ประหยัดกว่าเดิม สนับสนุนให้ปริมาณการใช้ระบบขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น และ
ยังรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการของธุรกิจนอกภาคขนส่ง

เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
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โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม

กรอบความต้องการเบื้องต้น
ของฐานข้อมูล
ผลการสารวจข้อมูลปฐมภูมิ
• Willingness to Pay
• Ability to Pay
• พฤติกรรมการเดินทาง
• MRT Route Choice
การเสนอแนะ ร่าง Functional Requirement ของ Card Layout และ CCH Database (เฉพาะข้อมูลปริมาณการเดินทางและค่าโดยสาร)
ร่าง Functional Requirement สาหรับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
˗

˗

รถไฟฟ้า BTS [สายสีเขียว (ส่วนหลัก)
รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน
Airport Rail Link

˗

รถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย)
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
รถไฟฟ้าสายสีแดง

˗

เรือโดยสาร

˗

รถโดยสารประจําทาง

˗

Expressway (EasyPass)

˗

Motorway (M-Pass)

˗

ผลลัพ ของงาน

˗

˗

˗

รถไฟฟ้าในอนาคต

+

ผลการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ
1. แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับระบบตั๋วร่วม
2. กรณีศึกษาการกํากับการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ

ร่างแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวม ึง บทบาทและ
หน้าที่ของหน่วยงานต่าง ตลอดจนโครงการ มาตรการที่จาเป็น
1. โครงสร้างการบริหารจัดการและกํากับดูแลระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม
2. แนวทางการกํากับโครงสร้างและอัตราค่าโดยสารร่วม และค่าธรรมเนียม
3. กลไกการกํากับดูแลให้เกิดการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนและผู้ประกอบการธุรกิจด้านต่างๆ ที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วม
4. แนวทางการกํากับกลไกการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม
5. แนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง

ผลการวิเคราะหและสัมภาษณเชิงลึก
1. ผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
2. เงื่อนไขในการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วมของแต่ละกลุ่ม

เกณฑการ
ประเมินผล
ร่างแผนและแนวทาง
การติดตามและประเมินผล
ร่างแผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
(การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนําไปใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม และ
สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม)
1. ประมาณการวงเงินชดเชยแก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
2. หลักการในการกําหนดระดับเงินอุดหนุนจากภาครัฐทีเ่ หมาะสม เพื่อการชดเชยรายได้
3. แนวทางการจัดหารูปแบบเงินทุนทีเ่ หมาะสม รวมถึงแนวทางการจัดตั้งกองทุน (ถ้าเป็นไปได้)
4. แนวทางการปรับปรุงกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อสนับสนุนการชดเชยและการจัดหาเงินทุน

รายงาน บับสมบูรณ (Final Report)
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
แผนการกากับการบริหารจัดการระบบตัว๋ ร่วม
แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล
แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
(การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนามาใช้ในการชดเชย
รายได้จากค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการ
ดาเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม)
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว
และอัตราค่า รรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม
ร่างกฎหมายในการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(ร่างพระราชบั ัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. ))
รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
(Executive Summary Report)

ร่างโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและอัตราค่า รรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม
1. ร่างโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว
2. อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม
ร่างกฎหมายในการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(ร่างพระราชบั ัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....)

เดือน
ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

หมายเหตุ:
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 (Final Report#1) และรายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 1 (Executive Summary Report#1)
ที่มา: ที่ปรึกษา

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 (Final Report#2) และรายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (Executive Summary Report#2)

รูปที่ 13 ผลลัพ ของงานของโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
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สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม

Smart

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

2

4

1

7

93
6

THAI BANK

Non-Smart

85

Interoperability

CARD ISSUERS

CLEARING ORGANISATION

Card

Account

ACCOUNT BASED TICKETING

COMMON TICKET

COMMON FARE

ที่มา: ที่ปรึกษา

รูปที่ 14 แนวคิดการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1
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เอกสารประกอบการบรรยาย

กระทรวงคมนาคม

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

การสัมมนา ครั้งที่ 1
(5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย
ปี
พ.ศ.
2538

2545

2552

2552

การศึกษา/พัฒนา

ผลสาเร็จ/สิ่งที่ได้ดาเนินการ

โครงการตั๋วต่อสาหรับระบบขนส่งมวลชน (Transfer Ticketing for Mass Transit
Systems): สานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)
(ปัจจุบัน สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.))
โครงการศึกษาพัฒนาระบบตั๋วต่อตั๋วร่วมสาหรับรถขนส่งสาธารณะ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรมการขนส่งทางบก

- เสนอแนะระบบตั๋วต่อสาหรับระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบในกรุงเทพมหานคร
- เสนอแนะกรอบแนวคิดสาหรับระบบตั๋วและการเก็บค่าโดยสาร

โครงการศึกษาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (Thailand: Bangkok
Mass Rapid Transit Integrated Ticketing Project): The Asian Development Bank
(ADB)
โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และ
การจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม

- แผนการนาบัตรค่าโดยสารอัจฉริยะเพียงใบเดียว มาใช้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRT) สายที่กาลัง
จะเกิดขึ้นใหม่
- โครงสร้างค่าโดยสารแบบคิดตามระยะทาง (Distance-based Fare)
- มาตรฐานของตั๋วโดยสารสาหรับระบบตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนทุกระบบ
- มาตรฐานการส่งถ่ายข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างระบบศูนย์การบริหารจัดการรายได้และระบบจัดเก็บ
รายได้
- แผนการจัดตั้งและการดาเนินงานขององค์กรบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
- โครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้สาหรับการขนส่งสาธารณะ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- โครงสร้างค่าโดยสารที่ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า และค่าโดยสารแปรตามระยะทาง เป็นรูปแบบที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด
- โครงสร้างค่าโดยสารร่วม ควรใช้กับระบบรางเป็นโครงข่ายหลัก
- เพดานค่าโดยสารร่วม ในแต่ละกรณี
ดาเนินการตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ได้สาเร็จ

2553

โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสาหรับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบและ
การเชื่อมต่อ: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

2553

โครงการงานควบคุมการติดตั้งระบบตั๋วโดยสารอัตโนมัติ โครงการบริหารจัดการการ
ให้บริการรถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ
(ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์): กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ที่ปรึกษา

- เสนอแนะระบบตั๋วกระดาษแบบ Thermal มาใช้สาหรับระบบตั๋วต่อของ ขสมก.
- เสนอแนะการนาเทคโนโลยีบัตรอัจฉริยะไร้สัมผัสมาใช้เป็นตั๋วต่อ สาหรับรถโดยสารปรับอากาศขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ บริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (BTS) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- เสนอแนะให้มีการลงทุนร่วมกันระหว่าง ขสมก. กับหน่วยงานให้บริการขนส่งสาธารณะอื่น
เพื่อดาเนินการระบบการเก็บค่าโดยสารและตั๋วโดยสาร

2

การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย (ต่อ)
ปี
พ.ศ.

การศึกษา/พัฒนา

ผลสาเร็จ/สิ่งที่ได้ดาเนินการ

2560

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครสายสีเขียว: สานักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร

- เสนอแนะโครงสร้างค่าโดยสารแบบ Concentric Zone
- เสนอแนะเพดานค่าโดยสาร 65 บาท

2560

โครงการดาเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services:
PMS): สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

- แผนงานและระยะเวลาการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
- การจัดหาผู้รับจ้างในการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายได้กลาง
- การพัฒนาโครงการนาร่อง

2560

โครงการจัดทาระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH): - ดาเนินโครงการจัดทาระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH)
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โดยกลุ่ม BSV Consortium (บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน), บริษัท สมาร์ท แทรฟิค
กระทรวงคมนาคม
จากัด และ VIX MOBILITY Pty., Ltd.)
- มาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System Standard)
- รูปแบบของระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- รูปแบบของระบบความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม
- มาตรฐานบัตรโดยสารร่วม (บัตรแมงมุม)

2561

ตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน) และ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) (สามารถใช้บัตรโดยสาร
ประเภทเติมเงิน หรือเหรียญโดยสาร หรือบัตรแมงมุม จ่ายค่าโดยสารร่วมกันได้):
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โครงการดาเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Management
Consultant: CTMC): การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ดาเนินการตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน และ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้สาเร็จ

2563

ตั๋วร่วม (ประเภท Interoperable Common Ticketing) ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยวิธี Interoperability:
กระทรวงคมนาคม

กาลังดาเนินการ

2563

โครงการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม : สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

กาลังดาเนินการ

2563

ที่มา: ที่ปรึกษา

- แผนธุรกิจการให้บริการระบบตั๋วร่วม
- แผนบริหารจัดการและบารุงรักษาตั๋วร่วมในระยะยาว
- สนับสนุน รฟม. ในการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
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Cash
Biometrics?
NFC

Metal Tokens
Smart Cards
& Tokens

Contactless
Payment
Cards

Paper
Ticket

Magnetic
Tickets

2D
Barcodes

Mobile

Public Service
Cards & Other ID

ที่มา: ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank, 2016

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีบัตรโดยสาร

4

Mobile Phones

Personal

Contactless
Payment Cards

Print at Home

Tokens

Off Station
Ticket Collection

Third Party Agent

Web Sales

In Station
Auto Top-up

Fare Products

ที่มา: World Bank

TVMs

แนวโน้มการจาหน่ายบัตรโดยสาร

5

Smart
Non-Smart

Card

Account

ที่มา: ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank, 2016

แนวโน้มเทคโนโลยีระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

6

Smart
Non-Smart

Card
ที่มา: ที่ปรึกษา

Account

ACCOUNT BASED TICKETING

7

Switching

องค์กรกากับ
ดูแลระบบตั๋ว
ร่วม

....
Operator 1

Operator 2

Operator ...

Clearing House
Operator N

ร้านค้า

ระบบขนส่ง

การขยายขอบเขตของระบบตั๋วร่วมในอนาคต
ใช้ตั๋วร่วมกับระบบขนส่งมวลชน

ใช้ตั๋วร่วมกับการอุปโภค/บริโภค

ผู้ใช้บริการ

ที่มา: ที่ปรึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ประกอบการ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้ใช้บริการในระบบตั๋วร่วม

8

COMMON TICKET

9

CARD ISSUERS

CLEARING ORGANISATION

THAI BANK

กรอบแนวคิดในการศึกษาจัดทาแผนการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
10

การประยุกต์ใช้ Fare Policy กับ สมดุลของวัตถุประสงค์และมาตรการที่นามาปฏิบัติ
Cost
recovery

Patronage
targets

Revenue
targets

Fare System
Objectives

Social
Equity

Customer
friendliness

Affordable
Fares

Sustainable
Public Transport

More
concessions

A more responsive
fare adjustment
formula

Improved
monitoring of
fare affordability

Regular fare
review exercises

More resources
to the Public
Transport Fund

A flexible fare
mechanism

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

วัตถุประสงค์ต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานกากับดูแล
ผู้ประกอบการขนส่งมวลชน
• ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มผล
• เพิ่มจานวนผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
• กาหนดราคาค่าโดยสารที่ต่าและการจัดเก็บภาษีแบบง่าย
กาไร
• สร้างความสมดุลของราคาค่าโดยสารและส่งเสริมการเข้าถึง • สร้างระบบขนส่งมวลชนที่น่าสนใจ
(ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจของ
บริการทางสังคม
• ลดเงินอุดหนุนสาธารณะและการชดเชยทางการเงิน
ผู้ใช้บริการ)

ผู้โดยสาร
• ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้น้อยลง
• ความตรงต่อเวลา
• การบริการที่ให้ความสะดวกสบาย

11

บาท
Transaction Fee
ความสามารถ
ทีจ่ ่ายได้ของผู้ใช้บริการ

ต้นทุนของผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

รายได้ค่าโดยสารอัตราใหม่
(Common Fare)

ส่วนที่รัฐบาลต้องชดเชย

0

รายได้และต้นทุน

ที่มา: ที่ปรึกษา

แนวคิดในการชดเชยโดยรัฐบาล
12

ต้นทุนค่าธรรมเนียม (Cost Driver Range)
Cost Driver
Transaction Costs
Card Issuance Costs
Retail Reload Costs
หมายเหตุ:

Description
Cost to process prepaid card
transactions
Cost to produce and distribute cards
to customers

Unit
% of Transaction Value

Closed-loop1
0 - 1.5

Open-loop2
0.5 - 3

Flat Fare per Transaction

$2 - $6

$4 - $10

Cost for prepaid reloads

% of Reload Value +
Flat Fee per Reload

0.5% - 5% and
$0.1 - $2

0.5% - 5% and
$0.5 - $5

1 Closed-loop

cards หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ได้กบั ผู้รับเงินรายเดียวที่ระบุในบัตรเท่านัน้
Open-loop cards หมายถึง บัตรที่ใช้ได้กบั ผู้รับเงินหลายราย มีระบบรักษาความปลอดภัยมากกว่าบัตรปกติ เช่น บัตรเครดิต เป็นต้น
ที่มา: Contactless Prepaid and Bankcards in Transit Fare Collection Systems, 2010, Department of Civil and Environmental Engineering and the Engineering Systems Division, MIT.
2

ตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียมทางการเงินของระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ
ระบบ
Oyster Card

OCTOPUS Card
T-Money

EZ-Link

บริการ
London Underground Network, London
Bus, Several Boats and Light Rail Service,
National Rail
Bus, Tram, Ferries, Taxis, Railways, Parking
Bus, Rail, Ferry, Taxi

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

จานวนผู้ใช้
(ล้านใบ)
13

เริ่มใช้งาน
(ค.ศ.)
2012

20
25 (T-Money)
28 (Affiliated)
12

2007
2009

2012

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

เมือง/ประเทศ
London, UK
Hong kong, China
Seoul,
South Korea
Singapore

จานวนรายการต่อวัน Transaction
(ล้าน)
fee (%)
10
1

10
13.4 (Bus)
12.6 (Subway)
4

1
1

1

13

ข้อมูลการเดินทาง
โดยรถไฟฟ้า

ข้อมูลการเดินทาง
โดยรถไฟฟ้าชานเมือง

ข้อมูลการเดินทาง
โดยเรือโดยสาร

CCH Database

ข้อมูลการเดินทาง
โดยรถโดยสารประจาทาง

ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร

- Average Trip Length
- Average Fare

ที่มา: ที่ปรึกษา

การพัฒนาโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการเดินทางสาหรับระบบตั๋วร่วม

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

กฎ ระเบียบในปัจจุบัน

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

หลักการการกาหนด
ระดับเงินอุดหนุนที่
เหมาะสม

หลักการการจัดหา
รูปแบบเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้
ของรัฐ

เงินชดเชยรายได้
จากค่าโดยสาร

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน
ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน
ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ที่มา: ที่ปรึกษา

แนวคิดการวิเคราะห์การชดเชยรายได้จากค่าโดยสาร และการระดมเงินทุนเพือ่ การชดเชย
15

โครงสร้างการบริหารจัดการและกากับดูแลระบบตั๋วร่วม
ประเทศ

Common Ticket

ผู้ลงทุน

ผู้ดาเนินการ

ผู้บารุงรักษา

Clearing House

ผู้กากับดูแล

Octopus Holdings
Limited

Hong Kong Monetary
Authority (HKMA)

Hong Kong

Octopus Card

Singapore

EZ-Link Card

Ministry of Finance
(MOF ) (ผ่าน LTA)

Transit Link Pte Ltd.

MSI และ PTOs

Transit Link Pte Ltd.

Monetary Authority of
Singapore (MAS)

Public Transport
Council (PTC)

Japan

SUICA Card PASMO
Card

SUICA Co.,Ltd.
PASMO Co.,Ltd.

SUICA Co.,Ltd.
PASMO Co.,Ltd.

SUICA Co.,Ltd.
PASMO Co.,Ltd.

IC-Card Data Clearing
Center

JR East/
Tokyo Metro

Ministry of Transport
and Financial Services
Authority

Taiwan

Easy Card

Taipei City
Government

Easy Card Corporation

Easy Card Corporation

Hyweb (TSCC)

Taipei City
Government

Taipei City
Government

South Korea

T-money Card

Seoul Metropolitan
Government

T-Money

T-Money

KSCC

Seoul Metropolitan
Government

Seoul Metropolitan
Government

Malaysia

Touch’n GO

TERAS

TNGSB

TNGSB

RTGS

TNGSB

TNGSB

London

Oyster Card

Mayor of London
(ผ่าน TfL)

TfL & TransSys
(Cubic & EDS)

TransSys
(Cubic & EDS)

Transport for London
(TfL)

Mayor of London

Transport for London
(TfL)

Australia

SmartRider Card

Rapid KL

Transperth

Transperth

Transperth

Yikatong Company

Beijing Municipal
Administration and
Communications Card
Co., Ltd.

Beijing Municipal
Administration and
Communications Card
Co., Ltd

Beijing Municipal
Administration and
Communications Card
Co., Ltd

Public Transport
Authority
Ministry of Transport,
China Transport
Telecommunication &
Information Center

Public Transport
Authority
Ministry of Transport,
China Transport
Telecommunication &
Information Center

China

Yikatong Card

Octopus Cards Limited Octopus Cards Limited Octopus Cards Limited Octopus Cards Limited

ผู้ออกนโยบาย

ที่มา: รวบรวมจาก โครงการดาเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ,สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,2556
http://www.octopuscards.com,http://www.ezlink.com.sg,https://en.wikipedia.org/wiki/Suica,http://www.jreast.co.jp,
http://www.easycard.com.tw,https://en.wikipedia.org/wiki/EasyCard, http://eng.t-money.co.kr, http://www.touchngo.com.my,
https://en.wikipedia.org/wiki/Touch_%27n_Go,http: //oyster.tfl.gov.uk/oyster และ http://www.transperth.wa.gov.au
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กาหนดนโยบาย
กระทรวงคมนาคม
สนข.

พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

กทม.

รฟม.
รฟท.

กากับดูแล
ขร.
ขบ.
จท.
ขสมก.

ให้บริการ
BTSC, BEM, ARL*, NBM, KT,
EBM, รถร่วมเอกชน,
บริษัทเดินเรือเอกชน
หมายเหตุ: * ARL ในอนาคตจะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดย บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จากัด
(กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จากัด และพันธมิตร: กลุ่ม CP) ซึ่งได้รับสัมปทานในรูปแบบ PPP Net Cost 50 ปี (พ.ศ. 2562-2612)
ที่มา: ปรับปรุงจากโครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสาหรับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ, สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม, พ.ศ. 2553

โครงสร้างการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ :
การบริหารโครงสร้างค่าโดยสารร่วมและ
โครงสร้างค่าธรรมเนียม
ที่เป็นธรรมต่อผู้ใช้/ผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการระบบขนส่ง
มวลชนและธุรกิจที่เข้าร่วม :
การแข่งขันทางธุรกิจ
ที่เป็นธรรม

ความเป็นอิสระ
(Independence)

ภาครัฐ :
ความชอบธรรมในการสนับสนุน
ระบบตั๋วร่วมของภาครัฐ
ต่อภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม

กลไกการกากับการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

1. โครงสร้างค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม
ที่ถูกถ่ายโอนสู่ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ
2. การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมระหว่าง
ผู้ให้บริการ/ผู้ประกอบการ/สถาบันการเงิน
3. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
4. การสนับสนุนของภาครัฐในการลงทุนและ
การชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม
5. การพัฒนาบุคลากรในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. การติดตามและประเมินผล

สถาบันการเงิน :
ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม
ที่เหมาะสมและการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

นโยบายพัฒนาระบบ
ตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม

ที่มา: ที่ปรึกษา

กลไกการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
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ขั้นตอนการจัดทาและการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
หมายเหตุ: 1 http://www.otp.go.th/index.php/post/view?id=2915
2 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึน
้ จากกฎหมาย
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
3 มาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
4 มาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัตห
ิ ลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
5 ในกรณีที่มีการร้องขอจาก สนข.
ที่มา: ปรับปรุงจากขั้นตอนการจัดทาร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตราขึ้นเพื่อรองรับหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘
ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย), กองพัฒนากฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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Smart

แนวคิดการกากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

2

4

1

7

93
6

Card

Account

ACCOUNT BASED TICKETING

COMMON TICKET

อดีต

THAI BANK

Non-Smart

5
8

Interoperability

CARD ISSUERS

CLEARING ORGANISATION

ปั จจุบนั

COMMON FARE

อนาคต

