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สรุปผลการสัมมนา 

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 
  
1.  บทนำ 
 
1.1 ความเป็นมา 
 
กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มอบนโยบาย
ให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม และโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ Central Clearing House 
(CCH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง  และ
สนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน  
  
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้งาน โดยได้ดำเนินโครงการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

1) โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการ
รายได้ (พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นการศึกษาวางแผนเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับใช้กับระบบขนส่งมวลชน  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถใช้ร่วมกับระบบการจ่ายเงินอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางใน  
การจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้ (Clearing House) ซึ่งจะเป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารและ
จัดสรรรายได้แก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ตลอดจนผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่เข้ามาร่วมกับระบบตั๋วร่วม 

2) โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ  (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 และควบคุมงานการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการ
รายได้กลาง 

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 
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“ระบบบัตรแมงมุม” จึงสามารถใช้ได้กับระบบขนส่งมวลชนสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินเท่านั้น โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นบัตร
แทนเงินสด  
 
สนข. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กำกับดูแลการบริหารจัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.2 วัตถุประสงค์การสัมมนา 
 

(1) เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็น  
(2) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
(3) เพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นมา

ประยุกต์ใช้ประกอบการศึกษา 
 
1.3 ผลประโยชน์ที่ได้รบั 
 

(1) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบข้อมูลและเปา้หมายการจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(2) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนการกำกับการบริหาร

จัดการระบบตัว๋ร่วม 
(3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ไดร้ับจากการสัมมนา สามารถนำมาประยุกต์ใชป้ระกอบการจัดทำรายงาน

การศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

2. แนวทางการจัดสัมมนา 
 
2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่น้อยกว่า 200 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถานทูต เอกชน นักลงทุน สมาคมธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และองค์กรที่เก่ียวข้อง  
 
2.2 วิธีการดำเนินการ 
 
การดำเนินการสัมมนา แบ่งเปน็ 3 ส่วน คือ 

(1) การนำเสนอ “การจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” 
(2) การเสวนาในหัวข้อ “ระบบตั๋วร่วมอัจฉริยะ” 
(3) ตอบประเด็นข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

 
3.  สรุปผลการสัมมนา 
 
3.1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
 
การสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถานทูต ภาคเอกชน นักลงทุน สมาคมธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชน จำนวนทั้งสิ้น 245 คน (รายชื่อแสดงดังภาคผนวก ข  
(สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1))  
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3.2 สรุปประเด็นสำคัญท่ีได้จากการสัมมนา 
 
ประเด็นสำคัญที่ได้จากการสัมมนา แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ( i) ช่วงการนำสนอ “การจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม”  (ii) ช่วงการเสวนาในหัวข้อ “ระบบตั๋วร่วมอัจฉริยะ” และ (iii) ช่วงตอบประเด็นข้อซักถามและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 
 
1) ช่วงการนำเสนอ “การจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” โดย ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์  

 ผู้จัดการโครงการ มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
(1) เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้ คือ 

(i) แนวทางการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) ของประเทศไทย ให้รองรับการชำระค่าโดยสารด้วย
บัตรแมงมุม บัตร MRT Plus บัตร MRT บัตร Rabbit และบัตรอ่ืนๆ ในรูปแบบ Account Based 
Ticketing (ABT) ตลอดจนในอนาคตสามารถพัฒนาจากระบบ Closed-loop เป็นบริการบนระบบ Open-
loop สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยใีนอนาคต รวมถึง การใช้งานและชำระเงินกับบริการอ่ืนนอก
ภาคขนส่ง (Non-Transit)  

(ii) กลไกหรือแผนการกำกับดูแลการบริหารงานระบบตั๋วร่วมที่ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งแนวทางการติดตามประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบและการใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพในระยะยาว 

(iii) นโยบายและระบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ของระบบขนส่งมวลชน ที่สามารถ
ดึงดูดให้มีผู้มาใช้งานระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนค่าธรรมเนียมของระบบ
ตั๋วร่วมที่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ และไม่เป็นภาระแก่ผู้ใช้บรกิาร  

(iv) รูปแบบเงินทุนและกลไกด้านการเงินของภาครัฐในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม และสนับสนุน  
การพัฒนาและการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

(v) ร่างกฎหมายในการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบ  
ตั๋วร่วม พ.ศ. ....) เพื่อให้สามารถตอบสนองเงื่อนไขและความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

(2) ข้อมูลจากการพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทยในอดีต ได้นำมาประยุกต์ใช้ประกอบการศึกษาในโครงการ  
(3) แนวโน้มการจำหน่ายบัตรโดยสาร และเทคโนโลยีระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ มุ่งสู่การ Open-loop  

เพื่อความสะดวกของผู้เดินทาง ที่ไม่ต้องพกบัตรหลายใบ และ Account Based Ticketing (ABT) ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อจ่ายเงิน (Ticket Media หรือ Fare Media) ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บัตรโดยสาร QR Code 
โทรศัพท์มือถือ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ีNFC และเครือข่ายการชำระเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน
ต่างๆ ที่มีอยู่  

(4) ศูนย์การบริหารจัดการรายได้ (Clearing House) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ประกอบการ ภาครัฐและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ใช้บริการในระบบตั๋วร่วม โดยสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ
ขนส่งมวลชน และใช้สำหรับการขยายขอบเขตบริการอ่ืนนอกภาคขนส่ง (Non-Transit) ได้ในอนาคต  

(5) กรอบแนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เป็นการพัฒนาตามเทคโนโลยี 
ในปัจจุบัน โดยกำหนดมาตรฐานในการใช้งาน และการชำระค่าโดยสาร พัฒนาตั๋วร่วม (Common Ticket) แล้วจึง
ร่างกฎหมายกำกับดูแลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบตั๋วร่วม  

(6) การประยุกต์ใช้ Fare Policy ในประเทศที่ประสบความสำเร็จ นำไปสู่การกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม (Common 
Fare) ของระบบขนส่งมวลชน ที่ดึงดูดให้มีผู้มาใช้งานระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมของระบบตั๋วร่วมที่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ และไม่เป็นภาระแก่ผู้ใช้บริการ 
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(7) สาระสำคัญที่เป็นปัจจัยความสำเร็จ (Key Success) ของการพัฒนาระบบตั๋วร่วม คือ i) มาตรฐานเทคโนโลยี  
และระบบการชำระเงิน ต้องชัดเจน สะดวก และยืดหยุ่น เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ii) การสนับสนุนจากภาครัฐ  
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบตั๋วร่วม iii) กฎหมายรองรับการดำเนินงานและการบังคับใช้มาตรการ/คำสั่ง และ 
iv) การเข้าร่วมของผู้ประกอบการหลักในตลาด ในปัจจุบันและอนาคต 

(8) จากการศึกษาในเบื้องต้น การดำเนินการพัฒนาช่วงแรกที่สามารถดำเนินการได้ทันที คือ การดำเนินการ 
Interoperability ระหว่าง MRT สายสีม่วง สีน้ำเงิน และสีเขียว 

 
2) ช่วงการเสวนา “ระบบตั๋วร่วมอัจฉริยะ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 

 
• นางภาวิณา  อัศวมณีกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน (กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
• ดร.อมฤต  เหล่ารักพงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
• ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 
 
ดำเนินรายการ โดย  
• ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนสง่มวลชน  

 
เริ่มการเสวนา 
 
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต:ิ  นางภาวิณา อัศวมณีกุล  

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน  
(กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม): เป้าหมายและขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนาระบบตั๋วร่วมในภาพรวมของประเทศ ระยะสั้น 

และระยะยาว สิ่งที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการสำหรับการพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
 
นางภาวิณา อัศวมณีกุล (ตอบ): สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอเชิง

นโยบาย และแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง โดยการกำหนด
แนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ไว้ว่า ต้องการเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจาก ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 
จากการประเมินผลในปัจจุบันนี้ พบว่า หลังจากดำเนินการพัฒนาและเปิดให้บริการ MRT  
4 เส้นทางแล้ว ปริมาณการเดินทางระบบขนส่งมวลชนไม่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามที่คาดหวัง 
รวมถึงการจราจรติดขัดเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ แสดงว่าในการแก้ไขปัญหาการจราจรไม่ควร
มุ่งเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ควรมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกไปพร้อม
กันด้วย ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นอกจากนั้นแล้ว 
สศช. มีความเห็นว่าระบบตั๋วร่วม คือเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในการ
พัฒนาตั๋วร่วม (Common Ticket) โดยการถือบัตร 1 ใบสามารถเดินทางในระบบขนส่งมวลชน
ได้ทุกเส้นทางถือเป็นการพัฒนาระยะสั้นที่ควรเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ส่วนในระยะยาว 
คือ การพัฒนาระบบค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ต่อไป   

 
 การดำเนินการให้มี Central Clearing House (CCH) จะทำให้มีข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ในการกำหนดนโยบาย (Demand Management) 
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ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม): แผนระยะยาวในการดำเนินการสำหรับระบบ MRT เพียงอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ หรือควร
ดำเนินการร่วมกับรูปแบบการเดินทางอื่นอย่างไร  

 
นางภาวิณา อัศวมณีกุล (ตอบ): การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของ MRT เป็นการพัฒนาร่วมกันของกระทรวงคมนาคม 

โดยให้กรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลการเดินทางทางถนน (รถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่  
รถโดยสารประจำทาง) เพื่อเป็น Feeder ในการเดินทางเข้าสู่ระบบ MRT 

 
ผู้แทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน):  ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์   

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม): เป้าหมายและขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนาระบบตั๋วร่วมในภาพรวมของประเทศ ระยะสั้น 

และระยะยาว ตามที่ได้นำเสนอไปสอดคล้องกับมุมมองในภาคการเงินของเอกชนอย่างไรบ้าง 
และเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมควรเป็นอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการชำระเงินที่
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ตอบ): เห็นด้วยกับระบบ Account Based Ticketing (ABT) เป็นระบบที่มีความสำคัญมาก เป็น

ระบบที่เชื่อมต่อระหว่างภาคขนส่งและภาคการเงิน เพื่อลดการใช้เงินสด 
 
 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนด National E-Payment ขึ้นมา เพื่อเป็นมาตรฐานการ

ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง Transit, Non-Transit และ 
Fintech  

 
 การปรับเปลี่ยน (Migrated) ไปสู่มาตรฐานกลาง แบบค่อยเป็นค่อยไป คือ การทำ Interoperability 

ก่อน ให้ทุกฝ่ายเชื่อมเข้าหาตั๋วร่วม ร่วมกบัการทำ Roadmap เพื่อปรับเข้าสู่มาตรฐานกลาง 
  
 ระบบตั๋วร่วม สิ่งสำคัญคือการ แบ่งปัน (Share) รายได้ระหว่าง Operator เพื่อลดค่าแรกเข้า

ระบบ 
 
 ที่ผ่านมา ประเทศที่กำหนดมาตรฐานเอง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น เนื่องจาก

เป็นประเทศใหญ่ มีขนาดธุรกิจใหญ่มาก 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม): ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานกลาง มีตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนของภาคการเงิน 

และภาคขนส่งในต่างประเทศอย่างไรบ้าง 
 
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ตอบ): สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีการกำหนดเวลาในการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจน โดยรัฐเข้ามาชดเชย 

(Subsidised) ในขณะที่สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เป็นการพัฒนาในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  
 
ผู้จัดการโครงการ: ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์  
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม):   แนวทางการพัฒนาระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม 
 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ):  การพัฒนาระบบตั๋วร่วม ควรมุ่งไปที่  E-Wallet/E-Purse บนมาตรฐานเดียวกัน ในการ

ปรับเปลี่ยนต้องดำเนินการทั้ง Hardware และ Software ไปพร้อมๆ กัน ภายใต้ Functional 
Requirement  
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ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม):   กรอบระยะเวลา (Time Frame) ที่จะได้ใช้ระบบตั๋วร่วม 
 

ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ):  ควรทำการตกลง Business Model ให้ชัดเจนก่อน 
  ในขั้นต้นคือ Interoperability โดยพัฒนา Hardware และ Software บางส่วน เพื่อให้ใช้งาน

ข้ามระบบได้ ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน และการ Certify ระบบ เพื่อให้ใช้งานระบบ EMV ได้ 
ใช้เวลาประมาณ 1 ปีคร่ึง (หาก Business Model ชัดเจน) 

 
ผู้แทนสำนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต:ิ  นางภาวิณา อัศวมณีกุล  

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน  
(กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

   
ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม): ภาครัฐมีแนวทางในการสนับสนุนระบบตั๋วร่วม ให้ดำเนินการอย่างไร ในด้านงบประมาณ และ

การจัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารจัดการตั๋วรว่มควรเป็นใคร 
 

นางภาวิณา อัศวมณีกุล (ตอบ): ภาครัฐสนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้ง
การ Subsidy แต่ยังขาดข้อมูลพฤติกรรมการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ 
 

ในการดำเนินโครงการนี้ ควรศึกษาวิเคราะห์บทเรียนของการดำเนินการโครงการตั๋วร่วม 
ที่ผ่านมา ว่ามีอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอย่างไรบ้าง 
 

ควรให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจาก 3 เสาหลัก  (ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน) เพื่อให้มีความเห็นร่วมกันในส่วนของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 

 การจัดตั้งบริษัท CCH พิจารณาโครงสร้างใน 3 ระดับ ระดับนโยบาย ระดับการกำกับดูแล และ
ระดับปฏิบัติการ นอกจากนั้นแล้ว ควรเป็นเอกชนที่มีความคล่องตัว ตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว ไม่มุ่งหวังผลกำไร  

 

ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม): ประเด็นทางนโยบายด้านอ่ืนที่ส่งผลให้การพัฒนาตั๋วร่วมไม่เป็นไปตามแผน 
 
นางภาวิณา อัศวมณีกุล (ตอบ): หน่วยงานรับผิดชอบไม่ชัดเจน โครงสร้างองค์กรไม่มีความเข้มแข็ง  กฏหมายไม่สอดรับกับ

บริบทในปัจจุบัน และการร่วมลงทุนระบบ MRT เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ 
 
ผู้แทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน):  ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์   

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม): สถาบันการเงินหรือธนาคาร มีแนวคิดในการสนับสนุนนโยบายตั๋วร่วมอย่างไร และความเป็นไป

ได้ในการเข้ามาบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ตอบ): วัตถุประสงค์หลักของระบบ E-Payment คือการลดต้นทุนในการบริหารเงิน  
  

ภาคการเงินสนับสนุนนโยบายตั๋วร่วม และต้องการเข้าร่วมกับภาคขนส่ง โดยกำหนดมาตรฐาน
ของตัวเองขึ้นมา 

 

 ความเป็นไปได้ในการบริหาร CCH ควรเป็น Stakeholder หลัก คือ Operator ภาคขนส่ง 
และธนาคาร โดยประยุกต์ใช้ Model ของ ITMX ซึ่งเป็น Non-Profit Organisation และให้
ถือหุ้นสัดส่วนตามปริมาณ Transaction 
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 บัตรใบเดียว (เทคโนโลยี NFC) จ่ายเงินภาคขนส่ง และร้านค้าต่างๆ ได้ โดยสร้าง Eco System ของ
ภาคขนส่งและให้ใช้กับ Non-Transit ได้ โดยสร้าง Platform ใหม่ขึ้นมา เพื่อการเก็บข้อมูล 
Finance ส่วนบุคคล กิจกรรมประจำวัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับภาครัฐมหาศาล  

 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม): การจัดตั้ง CCH ด้วย Operator และธนาคาร ถ้ามี Non-Transit เข้าร่วมด้วย โครงสร้างควร

เป็นอย่างไร  
 
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ตอบ): กรณีที่เป็น ABT โครงสร้างหลัก ควรมีภาคขนส่งและภาคการเงิน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน  
 
ผู้จัดการโครงการ: ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์  
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ถาม): แนวคิดเบื้องต้นของการจัดตั้ง CCH  และแผนการดำเนินงานในอนาคต 
 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ):  3 องค์ประกอบหลักคือ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Transit Operator)  

กลุ่มที่ 2 ธนาคาร (Bank) และกลุ่มที่ 3 ภาครัฐ  
   
  ในการดำเนินการต้องเริ่มที่นโยบาย และ Business Model/Business Negotiation โดย

พิจารณาเป้าหมายที่ประชาชน และประเทศเป็นหลัก 
 
3) ช่วงถาม-ตอบ และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 
1. ข้อมูลการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการ ภาครัฐมีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพิ่มเติมหรือไม่ ขอบเขตการใช้ข้อมูลเพื่อ

ป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ควรทำอย่างไร หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน และด้านการขนส่ง ดูแล  และใช้งาน
ข้อมูลอย่างไร  

 
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ตอบ):   ปัจจุบันมี พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ในแง่ของ

ธนาคาร ถ้าเป็นข้อมูลทีไ่ม่ได้ระบุตัวบุคคล สามารถนำมาวิเคราะห์ใช้งานได้ 
 

ข้อมูลจากการใช้โทรศัพท์มือถือ ต้องเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ทราบพฤติกรรม
การเดินทาง การนำข้อมูล Big data นี้ไปใช้งานในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง การใช้
จ่ายเงิน ถ้าข้อมูลเป็น Electronics รัฐสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ช่วยลดต้นทุนการ
เดินทางของประชาชน ตัวอย่าง ประเทศสิงคโปร์นำมาประยุกต์ปรับใช้ค่าโดยสาร MRT ให้มี
ราคาถูกกว่าการเดินทางรูปแบบอ่ืน เพื่อจูงใจให้ประชาชนมาใช้บริการ MRT 

 
2. การพิจารณาระหว่าง Interoperability และ EMV หากที่ปรึกษาต้องเลือก จะเลือกทางเลือกใด เพราะอะไร 
 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ): ระยะยาว คือ ABT ที่ใช้เทคโนโลยี EMV 
 ระยะสั้น Interoperability เป็นช่วง Transition Period โดยเน้นเรื่องของสัญญา ข้อตกลง

ต่างๆ ต้องชัดเจน ผู้โดยสารมีความสะดวกสบายในการเดินทางข้ามระบบได้ แต่ยังไม่ได้ลด 
ค่าโดยสาร 
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3. Bussiness Model ปัจจุบันมีการเจรจาอย่างไร และใครเป็นเจ้าภาพในการเจรจา 
 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ): ได้เจรจาเรื่องของ Interoperability ว่าใครลงทุนอย่างไร และ Transaction Fee ปีแรกเป็น

ศูนย์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลง  
 
4. เมื่อรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา เปิดให้บริการ จะเปิดโอกาสให้เข้าสู่ระบบตั๋วร่วมหรือไม่  
5. การให้บริการของรถโดยสารระหว่างจังหวัด เช่น บขส. และรถร่วม บขส. จะนำเข้ามาสู่ระบบตั๋วร่วมหรือไม่  
6. ระบบตั๋วร่วมจะพัฒนาต่อยอดไปยังต่างจังหวัดหรือไม่ โดยเฉพาะรถขนส่งมวลชนในจังหวัดหัวเมืองของแต่ละภาค 
 
นางภาวิณา อัศวมณีกุล (ตอบ): นโยบาย ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เน้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

ตามเมืองหลักทั่วประเทศ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
สมบูรณ์ จึงสามารถขยายไปยังต่างจังหวัดได้ รวมถึงรูปแบบการขนส่งอ่ืน เช่น รถไฟความเร็วสูง 
เรือโดยสาร รถโดยสารระหว่างจังหวัด 

  
 ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีความสะดวกสบาย เป้าหมายที่  2 

ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่สูง และเป้าหมายสุดท้ายคือระบบตั๋วร่วมเป็นระบบที่
เป็นกลาง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 
7. ในมุมมองของภาคเอกชน การที่มีบัตรมาตรฐานเดียว ใช้ได้ทั้งประเทศ มีความเห็นอย่างไร 
 
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ตอบ): ระบบ E-Payment ควรพัฒนามาตรฐานกลางเพื่อการใช้งานทั้งประเทศ การบริหารจัดการ 

และการ Implementation จะไม่แพง ใช้งานง่าย 
 
8. มีโอกาสที่ ขสมก. และ รถร่วมบริการ จะเข้าร่วมระบบตั๋วร่วมหรือไม่ มีแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 
 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ):  ระบบตั๋วร่วมเร่ิมจากระบบราง ตาม Functional Requirement ขยายไปยังระบบอ่ืนๆ ต่อไป 

ตามมาตรฐานบัตร โดยระบบ ABT ต้องชัดเจนเพราะจะเชื่อมโยงไปยัง E-wallet/E-purse  
 

9. เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของ BTS กับ MRT ไม่ เชื่อมต่อกัน จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางระหว่างระบบที่ต่างกัน 
ในอนาคตหรือไม่  

 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ): อยู่ที่การพัฒนา Software อาจกำหนดด้วยระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบ 
 
10. พ.ร.บ. ตั๋วร่วมจะประกาศใช้เมื่อไร สถานะเป็นอย่างไร 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ตอบ): ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะผลักดันให้มีผลบังคับใช้ได้รวดเร็วเพียงใด 
 
11. สำหรับระบบตั๋วร่วม สถานะของบัตรแมงมุม จะสามารถใช้งานได้เมื่อไร 
 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ): การใช้งานในระบบตั๋วร่วม รฟม. กำลังดำเนินการ เนื่องจากมีองค์ประกอบค่อนข้างมาก ดังนั้น 

การดำเนินการต้องพิจารณาความเหมาะสม และยั่งยืน 
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3.3 สรุปการประเมินผลการจัดสัมมนา 
 
ผลการประเมินแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประทับใจและข้อเสนอแนะ สรุปได้
ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ร้อยละของผลการประเมินแบบสอบถามจากการประชุมสัมมนา 

หัวข้อหลัก 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

รวม 
0 1 2 3 4 

1. การประเมินเนื้อหาของการสัมมนาโดยรวม 
▪ ความครบถ้วนของเนื้อหา - - 11 42 47 100 
▪ ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อ - - 8 42 50 100 
▪ ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ - - 10 36 54 100 
▪ การบรรลุวัตถุประสงค์ - - 12 44 44 100 

2. สิ่งที่คาดหวังจากการสัมมนา 
▪ ตรงตามท่ีคาดหวังในเนื้อหา - - 21 45 34 100 
▪ ความรู้ความเข้าใจในการสัมมนา - - 11 52 37 100 

3. การประเมินวิทยากร 
▪ ความรู้ความสามารถ - - 3 28 69 100 
▪ ความสามารถในการนำเสนอ - - 7 34 59 100 
▪ การเตรียมตัวของผู้นำเสนอ - - 6 33 61 100 
▪ การเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ - - 8 37 55 100 
▪ การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา - -- 9 39 52 100 
▪ ความชัดเจนในการบรรยายและการตอบคำถาม - - 16 36 48 100 
▪ การใช้เวลาท่ีเหมาะสม - - 8 34 58 100 
▪ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม/ซักถาม - - 5 28 67 100 
▪ ความตรงต่อเวลา - - 8 37 55 100 
▪ การนำเสนออยู่ในระดับช้า/ปานกลาง/เร็ว - - 7 43 50 100 
▪ สามารถปรับวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้เข้าสัมมนา - - 9 46 45 100 

4. สถานที่จัดการสัมมนา    
▪ ความเหมาะสมของห้องสัมมนา - - 2 22 76 100 
▪ ความสะอาดของห้องน้ำ - - 3 16 81 100 
▪ การเข้าถึงและการจอดรถ - - 3 24 73 100 
▪ เครื่องปรับอากาศ - - 3 19 78 100 
▪ อุปกรณ์ภายในห้องสัมมนา - - 2 19 79 100 

5. อุปกรณ์การนำเสนอ 
▪ ความพร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ (ไมโครโฟน, LCD 

Projector  ฯลฯ) 
- - 3 19 78 100 

▪ การมองเห็นและการได้ยิน - - 4 26 70 100 
▪ ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 4 26 70 100 

6. การบริการอื่นๆ    
▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน - - 3 21 76 100 
▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีโรงแรม - - 3 22 75 100 
▪ การให้ข้อมูลข่าวสาร - - 5 22 73 100 
▪ การแจ้งข่าวสาร/การติดต่อ - - 5 25 70 100 

หมายเหตุ: ระดับความพอใจ  0 = ไม่มี    1 = น้อยมาก    2 = ปานกลาง    3 = มาก    4 = มากที่สุด   
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1) สิ่งที่ประทับใจจากการสัมมนา :    
 วิทยากร เน้ือหาและการนำเสนอ 

• ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ นำเสนอ อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลครบถ้วน ทำให้มีความเข้าใจใน
กระบวนการและแผนการจัดการระบบตั๋วร่วมเพิ่มขึ้น และมีการคิดนอกกรอบเพื่อให้การดำเนินการจัดทำ
ระบบตั๋วร่วมบรรลุเป้าหมาย  

• วิทยากร/ผู้เสวนาบริหารเวลาได้ดีเยี่ยม เหมาะสม และเปิดกว้างในการรับฟังและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน 
• เนื้อหาเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ มีความละเอียดค่อนข้างมาก  

 
2) ข้อเสนอแนะ  

• การใช้ระบบตั๋วร่วมควรคำนึงถึงผู้ใช้บริการทุกระดับ ความรู้ และรายได้ของคนไทย 
• เป้าหมายของโครงการ หากสามารถทำได้จะเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ที่ต้องการเดินทางใน 

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้อย่างดี  
• การติดตามข้อมูลการเดินทาง (Tracking) ด้วยการใช้บัตร อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิการใช้ชีวิตประจำวัน 

และอาจส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
• ควรคำนึงถึง Operator ในต่างจังหวัด / feeders ขนาดเล็กด้วยว่าจะสามารถเข้าร่วมได้อย่างครบวงจร และ 

ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยรถสาธารณะในภาพรวมได้อย่างแท้จริง 
• ควรมีการนำเสนอข้อมูลเริ่มต้นในการเข้าร่วมการใช้ตั๋วร่วมกับภาคเอกชนที่ เป็นผู้ประกอบการ เช่น 

ผู้ประกอบการรถร่วม ผู้ประกอบการเรือประจำทาง เรือข้ามฟาก เป็นต้น 
• ข้อมูลที่จัดเตรียม เป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ในการนำเสนอครั้งต่อไปควรเสนอแนวทาง 

กระบวนการ และผลลัพธ์จากการดำเนินการ 
• ควรเพิ่มระยะเวลาการนำเสนอและเสวนาเพิ่มข้ึน  
• ควรเพิ่มการแปลการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษสำหรบัชาวต่างประเทศ 
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3.4 ประมวลภาพการสัมมนา 
 

 
การสัมมนา โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม คร้ังที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

  
กล่าวรายงาน 

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์
รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กล่าวเปดิสัมมนา  
นายอานนท์ เหลืองบรบิูรณ ์

รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
บรรยากาศการเปิดการสัมมนา  

 

 
ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ (ผู้จัดการโครงการ) 

 

บรรยากาศการนำเสนอ  
 “การจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” 
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(i) ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 
(ii) นางภาวิณา อัศวมณีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน  

(กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

(iii) ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

(iv) ดร.สเุมธ องกิตติกลุ ผู้เชี่ยวชาญดา้นโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 
(ดำเนินรายการการเสวนา) 

บรรยากาศการเสวนาในหัวข้อ “ระบบตั๋วร่วมอัจฉริยะ” 
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ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ 
ผู้จัดการโครงการ 

นางภาวิณา อัศวมณีกุล  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะหก์ารลงทุน 

(กองยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน) 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

  

  

ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

ดร.สุเมธ องกิตติกุล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 

บรรยากาศการเสวนาในหัวข้อ “ระบบตั๋วร่วมอัจฉริยะ” (ต่อ) 
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บรรยากาศการสัมมนา 
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บรรยากาศการสัมมนา (ต่อ)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก เอกสารสรุปผลการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผน 

การกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 
 ก.1   กำหนดการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผน 

การกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 
 ก.2  ข้อมูลคัดย่อ โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการ

บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อประกอบการสัมมนา 
ครั้งที่ 1 

 ก.3 เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาโครงการ
ศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 

 ก.4 คำกล่าวรายงานการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำ
แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 

 ก.5 คำกล่าวเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผน 
การกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 

ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำ
แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ก.1 กำหนดการสัมมนา โครงการศึกษาจัดทำแผน 
การกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1  
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กำหนดการสัมมนา  
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คร้ังที่ 1 

วันพฤหัสบดีที ่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 ศิริโสภณศิลป ์

รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 

➢ กล่าวเปิดการสัมมนา 
      โดย นายอานนท์ เหลืองบรบิูรณ์ 

  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 ผู้เชี่ยวชาญดา้นวิเคราะห์การลงทุน  

(กองยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน) 
สำนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

➢ นายอมฤต เหล่ารักพงษ์ ผูช้่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

➢ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

ดำเนินรายการ โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล  
                        ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 

11.30 – 12.30 น. ตอบประเด็นข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

12.30 น.  ปิดการสัมมนา  
รับประทานอาหารกลางวนั และเดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ 

      
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
ก.2 ขอ้มูลคัดย่อ  

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการ
ระบบตัว๋ร่วม เพื่อประกอบการสัมมนา ครั้งที่ 1 
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ก.2 ข้อมูลคัดย่อ โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
เพ่ือประกอบการสัมมนา คร้ังที่ 1 

  
ก.2.1 ความเป็นมา 
 

กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มอบนโยบาย 
ให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม และโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ CCH เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง  และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบ 
การเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน  
  
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้งาน โดยได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1) โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้  
(พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นการศึกษาวางแผนเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับใช้กับระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และสามารถใช้ร่วมกับระบบการจ่ายเงินอื่นๆ ได้ ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้ 
(Clearing House) ซึ่งจะเป็นศูนย์เช่ือมโยงข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารและจัดสรรรายได้แก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน 
แต่ละราย ตลอดจนผู้ประกอบการอื่นๆ ที่เข้ามาร่วมกับระบบตั๋วร่วม 

2) โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบและการเช่ือมต่อ (พ.ศ. 2553) ได้ศึกษาถึงโครงสร้าง 
ค่าโดยสารร่วม (Common Fare) และรูปแบบของค่าโดยสารที่เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับตั๋วโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3) โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) (พ.ศ. 2560) เป็นการดำเนินการศึกษา
ออกแบบระบบตั๋วร่วม ระบบการเช่ือมโยงข้อมูล และระบบของศูนย์การบริหารจัดการรายได้ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุน 
สนข. ในการคัดเลือกผู้จัดทำ และควบคุมงานการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 

4) โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) (พ.ศ. 2560) เป็นการจัดทำระบบการเช่ือมโยง
ข้อมูลและระบบบริหารจัดการรายได้จากค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนที่จะร่วมกับระบบตั๋วร่วม โดยได้พัฒนา “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. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการบริหาร
จัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ก.2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัว๋ร่วม 
 

ระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) เป็นระบบที่นำมาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งมวลชนในเมืองสำคัญต่างๆ  โดยจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน
กับอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) เพื่อทำให้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในเมืองนั้น เปรียบเสมือนเป็นโครงข่าย
เดียวกัน (Integrated Network) โดยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และค่าโดยสารร่วม ต้องอยู่ภายใต้กลไกการกำกับดูแลและ 
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การจัดการรายได้จากค่าโดยสารที่ชัดเจนและเป็นธรรม และมีเป้าหมายร่วมกันคือ การเอ้ือให้เกิดความสะดวกและประหยัด 
แก่ผู้โดยสาร เพื่อกระตุ้นให้มีผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนมากที่สุด  
 

1)  แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

จากการทบทวนผลการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมในประเทศต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า บรรดาเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกยังคงใช้ระบบการจัดเก็บ
ค่าโดยสารอัตโนมัติ  (Automatic Fare Collection System: AFC) ในการจัดเก็บค่าโดยสาร ซึ่งผู้ โดยสารสามารถใช้สื่อกลาง 
ในการชำระคา่เดินทาง (Ticket Media) ที่แตกต่างกัน และในบางพื้นที่สามารถรองรับเทคโนโลยีได้หลายรูปแบบ เนื่องจากเทคโนโลยี
ประเภทเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของผู้เดินทางได้ ดังตัวอย่างหลายประเทศที่นำเทคโนโลยีประเภทต่างๆ  
มาใช้ร่วมกันในการเดินทาง เช่น Transport for London (TfL) สำหรับเมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร หรือ Transit Link Pte Ltd. 
ในสาธารณรัฐสิงคโปร ์ 
 

ในอนาคต วิวัฒนาการของการชำระเงินค่าบริการสำหรับการขนส่งสาธารณะทั่วโลก กำลังเปลี่ยนจากการใช้เงินสด หรือบัตรโดยสาร 
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ รวมถึง การใช้สมาร์ทการ์ดแบบชำระเงินล่วงหน้า (เช่น e-purse, ร้านค้าปลีก, ที่จอดรถ,  
ค่าผ่านทาง ฯลฯ ) บัตรชำระเงิน (เช่น บัตรเดบิต และบัตรเครดิต) และใช้สมาร์ทโฟนสำหรับชำระค่าโดยสาร  (Mobile 
Payment) (ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Google Pay, AliPay, Apple Pay เป็นต้น) โดยใช้ Radio-Frequency Identification 
(RFID) หรือ Near Field Communication (NFC) ดังรูปที่ ก.2-1  
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ที่มา: ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank, พ.ศ. 2559 

รูปที่ ก.2-1 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)) เช่น Transport for London (TfL) 
นำบัตรธนาคารประเภท Contactless และการใช้ระบบ Apple Pay ในเมืองลอนดอน หรือ Transit Link Pte Ltd.  
ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ นำบัตรธนาคารประเภท Contactless มาประยุกต์ใช้กับระบบ SimplyGo หรือการใช้บัตร
แสดงอัตลักษณ์ตัวบุคคล (Identity Token) เช่น บัตร PIV (Personal Identity Verification) ที่ออกโดยรัฐบาล  
ในเมืองวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา 
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• มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเดินทาง การวางแผนการเดินทาง การชำระค่าโดยสาร และการจำหน่ายบัตรโดยสาร  
ไว้ในระบบมือถือและบัตรธนาคารชนิด Contactless เพื่อลดอุปสรรคในการใช้ระบบขนส่งมวลชน และช่วยให้
ผู้โดยสารเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนได้ง่ายขึ้น 

• ระบบการจัดเก็บค่าโดยสารแบบใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนและจองการเดินทางของตนเองได้  
ผ่านช่องทางการขายและการจำหน่าย (Distribution Channels) ที่หลากหลาย ไม่ต้องไปซื้อบัตรโดยสารที่สถานี
แบบเดิม (รูปที่ ก.2-2)  
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 ที่มา: World Bank, พ.ศ. 2559 

รูปที่ ก.2-2 แนวโน้มการจำหน่ายบัตรโดยสาร 
 

(2) เทคโนโลยีการชำระเงิน 
 

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

• Closed-loop ใช้เงินเก็บไว้ในบัตรโดยสารซึ่งออกโดยผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Transit Network) และ 
กลุ่มผู้ค้าปลีกที่ใช้เทคโนโลยีการชำระเงินระบบเดียวกันในกลุ่ม (ใช้บัตรของหน่วยงานที่ออกบัตร) หากเป็นการ
ออกบัตรโดยผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน มักจํากัดการชำระเงินเฉพาะค่าเดินทางเท่านั้น 

• Open-loop บัตรที่ออกร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้จ่ายด้านต่างๆ (Card Network) ไม่ เฉพาะการขนส่ง  
แต่สามารถใช้ได้กับร้านค้าปลีกทั่วไปที่มีมาตรฐานสากล เป็นได้ทั้งบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เช่น 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 ก.2-3) โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้มีบัตรใบเดียว และในมุมมองของการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งธนาคาร/สถาบันการเงินได้พัฒนามาก่อน ทำให้มีต้นทุนลดลงในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลดค่าใช้จ่าย
ในการบำรุงรักษาระบบและค่าใช้จ่ายบุคลากร อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปประโยชน์หลักๆ ที่หน่วยงานด้านการขนส่งจะได้รับจาก
การชำระเงินด้วยบัตรธนาคาร ได้ดังนี้: 
 

• หน่วยงานด้านการขนส่งไม่จำเป็นต้องออกบัตรโดยสารอีกต่อไป แต่สามารถรับบัตรของธนาคาร ซึ่งผู้โดยสารสามารถ
ซื้อบัตรได้จากแหล่งต่างๆ  และสามารถเติมเงินได้สะดวก รวมทั้งในเว็บไซต์ 

• เครื่องอ่านบัตรและอุปกรณ์ต่างๆ ใช้มาตรฐาน ISO  ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ที่เป็น 
แบบจำเพาะของเจ้าของบัตรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

• เครือข่ายการชำระเงินที่มีการกำหนดขั้นตอนการชำระเงินไว้แล้ว สามารถถูกนำมาใช้แทนระบบการชำระเงิน  
แบบจำเพาะของเจ้าของบัตรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยอาจจำเป็นต้องมีการปรับขั้นตอนและค่าธรรมเนียมให้เหมาะ
กับธุรกิจขนส่ง  
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     หมายเหตุ: Acquirer หมายถึง ผู้ทำหน้าที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต/เดบิต ของลูกค้า 
     ที่มา: MasterCard, พ.ศ. 2554 

รูปที่ ก.2-3 ตัวอย่างการเปรียบเทียบบัตรระบบ Closed-loop และ Open-loop System 
 
ทั้งนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีการชำระเงินที่กว้างขึ้น มีผลกระทบสำคัญต่อระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร 
และส่งผลให้หน่วยงานด้านการขนส่งจำนวนมากมีแนวคิดเปลี่ยนไปใช้ระบบการชำระเงินแบบ Open-loop เพื่อลดหรือขจัดความ
จำเป็นที่จะเข้าไปอยู่ในธุรกิจการชำระเงิน  

 
2) การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย 
 
จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา สามารถสรุปการพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทยได้ดังตารางที่ ก.2-1 
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เอกสารสรุปผลการสัมมนา         ก.2 - 5  AMP Consultants Ltd. 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

ตารางที่ ก.2-1 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย 
ปี 

พ.ศ. 
การศึกษา/พัฒนา ผลสำเร็จ/สิ่งที่ได้ดำเนินการ 

2538 โครงการตั๋วต่อสำหรับระบบขนส่งมวลชน (Transfer Ticketing for 
Mass Transit Systems): สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการ 
จราจรทางบก (สจร.) (ปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.)) 

- เสนอแนะระบบตั๋วต่อสำหรับระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบใน
กรุงเทพมหานคร 
- เสนอแนะกรอบแนวคิดสำหรับระบบตั๋วและการเก็บค่าโดยสาร 

2545 โครงการศึกษาพัฒนาระบบตั๋วต่อตั๋วร่วมสำหรับรถขนส่งสาธารณะ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรมการขนส่งทางบก 
 
 

- เสนอแนะระบบตั๋วกระดาษแบบ Thermal มาใช้สำหรับระบบ 
ตัว๋ต่อของ ขสมก.  
- เสนอแนะการนำเทคโนโลยีบัตรอัจฉริยะไร้สัมผัสมาใช้เป็นตั๋วต่อ 

สำหรับรถโดยสารปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
(ขสมก.) ท่ีมีเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ บริษัท 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) และการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
- เสนอแนะให้มีการลงทุนร่วมกันระหว่าง ขสมก. กับหน่วยงาน

ให้บริการขนส่งสาธารณะอื่น เพื่อดำเนินการระบบการเก็บ 
ค่าโดยสารและตั๋วโดยสาร  

2552 โครงการศึกษาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
(Thailand: Bangkok Mass Rapid Transit Integrated Ticketing 
Project): The Asian  Development Bank (ADB) 

- แผนการนำบัตรค่าโดยสารอัจฉริยะเพียงใบเดียว มาใช้กับรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน (MRT) สายท่ีกำลังจะเกิดขึ้นใหม่ 
- โครงสร้างค่าโดยสารแบบคิดตามระยะทาง (Distance-based 

Fare) 
2552 โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้: 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 
 

- มาตรฐานของตั๋วโดยสารสำหรับระบบตั๋วร่วมของระบบขนส่ง
มวลชนทุกระบบ  
- มาตรฐานการส่งถ่ายข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างระบบ 

ศูนย์การบริหารจัดการรายได้และระบบจัดเก็บรายได้ 
- แผนการจัดตั้งและการดำเนินงานขององค์กรบริหารจัดการ 

ระบบตั๋วร่วม  
2553 โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ 

ทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร กระทรวงคมนาคม 
 
 
 

- โครงสร้างค่าโดยสารร่วมท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ท่ีจะ
ประยุกต์ใช้สำหรับการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  
- โครงสร้างค่าโดยสารท่ีประกอบด้วย ค่าแรกเข้า และค่าโดยสาร

แปรตามระยะทาง เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด   
- โครงสร้างค่าโดยสารร่วม ควรใช้กับระบบรางเป็นโครงข่ายหลัก 
- เพดานค่าโดยสารร่วม ในแต่ละกรณี 

2553 โครงการงานควบคุมการติดตั้งระบบตั๋วโดยสารอัตโนมัติ โครงการ
บริหารจัดการการให้บริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) 
สายช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์): 
กรุงเทพมหานคร  

ดำเนินการตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถโดยสาร 
ด่วนพิเศษ (BRT) ได้สำเร็จ 

2560 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารของระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีเขียว: สำนักการจราจรและ
ขนส่งกรุงเทพมหานคร 

- เสนอแนะโครงสร้างค่าโดยสารแบบ Concentric Zone 
- เสนอแนะเพดานค่าโดยสาร 65 บาท 

2560 โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program 
Management Services: PMS): สำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 

- แผนงานและระยะเวลาการพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
- การจัดหาผู้รับจ้างในการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายได้กลาง 
- การพัฒนาโครงการนำร่อง 
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เอกสารสรุปผลการสัมมนา         ก.2 - 6  AMP Consultants Ltd. 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

ตารางที่ ก.2-1 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย (ต่อ) 
ปี 

พ.ศ. 
การศึกษา/พัฒนา ผลสำเร็จ/สิ่งที่ได้ดำเนินการ 

2560 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 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
- รูปแบบของระบบความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม 
- มาตรฐานบัตรโดยสารร่วม (บัตรแมงมุม) 

2561 ตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า 
สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า 
สายสีม่วง) (สามารถใช้บัตรโดยสารประเภทเติมเงิน หรือเหรียญ
โดยสาร หรือบัตรแมงมุม จ่ายค่าโดยสารร่วมกันได้):  การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

ดำเนินการตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และ รถไฟฟ้า 
สายสีม่วง ได้สำเร็จ 

2563 โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common 
Ticketing Management Consultant: CTMC): การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแหง่ประเทศไทย  

- แผนธุรกิจการให้บริการระบบตั๋วร่วม 
- แผนบริหารจัดการและบำรุงรักษาตั๋วร่วมในระยะยาว 
- สนับสนุน รฟม. ในการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม 
2563 ตั๋วร่วม (ประเภท Interoperable Common Ticketing) ระหว่าง

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายสีเขียว  
โดยวิธี Interoperability: กระทรวงคมนาคม   

กำลังดำเนินการ 

2563 โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม: 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 

กำลังดำเนินการ 

ที่มา: ที่ปรึกษา 
 
ในประเทศไทย ปัจจุบันผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย มีระบบการจำหน่ายบัตรโดยสาร การชำระบัญชี และการบริหาร
เงินสดแบบ Closed-loop ที่แตกต่างกัน (รูปที่ ก.2-4) โดยผู้โดยสารจะต้องนำเงินสดหรือบัตรเครดิตไปซื้อสมาร์ทการ์ด หรือ Token  
หรือตั๋ว เพื่อเป็นการจ่ายค่าโดยสาร (ยกเว้นรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บางคัน ที่ผู้โดยสาร
สามารถจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต) ซึ่งระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารที่แตกต่างกันนี้ ทำให้เกิดความไม่สะดวก สำหรับผู้โดยสาร
ที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปยังระบบของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนรายอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังทำให้การบริหาร
จัดการและการบำรุงรักษาระบบการจัดการรายได้ และเงินสดของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ด้อยประสิทธิภาพ
และสิ้นเปลือง 
 
อย่างไรก็ตาม ระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย หากสามารถใช้ระบบ Open-loop โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี NFC และเครือข่ายการ
ชำระเงินของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีอยู่ (รูปที่ ก.2-5) จะช่วยให้ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การจัดหา การจำหน่ายบัตรโดยสาร และการดำเนินธุรกรรมต่างๆ แล้วหันไปมุ่งเน้นที่การให้บริการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน  
(แต่อาจต้องมีการปรับขั้นตอนและค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับแต่ละผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน) นอกจากนั้นแล้ว ผู้ถือบัตรยัง
สามารถใช้ระบบการชำระเงินสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ในธุรกิจนอกภาคขนส่งได้  
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    ที่ปรึกษา 

รูปที่ ก.2-4 รูปแบบการชำระคา่โดยสารปัจจบุัน 
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      ที่มา:ที่ปรกึษา 

รูปที่ ก.2-5 รูปแบบการชำระเงินประเภท Open-loop 
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นอกจากนั้นแล้ว  หลายปีที่ผ่านมา ระบบชำระเงินซึ่งพัฒนาในรูปแบบ Account Based Ticketing (ABT) ซึ่งประสบผลสำเร็จ 
เป็นอย่างดี สมควรนำมาเป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ได้แก่ (i) ระบบชำระเงินด้วยบัตร Oyster ของ Transport for 
London ในสหราชอาณาจักร (ii) ระบบชำระเงินด้วยบัตร EZ-Link พร้อมด้วยระบบ SimplyGo ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ  
(iii) ระบบชำระเงินด้วยบัตร Octopus ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (รูปที่ ก.2-6) 
 

กล่าวโดยสรุป จากแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วม ส่งผลให้การศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม ต้องคำนึงถึงแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

• การกำหนดมาตรฐานในการใช้งาน เพื่อสามารถใช้งานได้เหมือนกันทั่วทั้งประเทศ ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี NFC 
หรือ QR-Code บนโทรศัพท์มือถือในสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

• การทำให้กระบวนการชำระค่าโดยสารไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และเปิดโอกาสให้ผู้ โดยสารสามารถเลือกอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือในการชำระเงินด้วยตัวเอง  

• การใช้บัตรโดยสารที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Open-loop) เพื่อความสะดวกของผู้เดินทาง ที่ไม่ต้อง 
พกบัตรหลายใบ  

• การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความปลอดภัยของข้อมูล  
• การนำเทคโนโลยี NFC และโทรศัพท์มือถือ มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร โดยการเชื่อมโยงข้อมูล

ตำแหน่งที่ตั้ง การชำระเงิน และข้อมูลอ่ืนๆ ทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบริการที่ผู้ใช้บริการต้องการมากขึ้น 
 

No
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                      ที่มา:  ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank,  

พ.ศ. 2559 

รูปที่ ก.2-6 แนวโน้มเทคโนโลยีระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 
 
ก.2.3 การศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

 
 

ระบบตั๋วร่วมเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ที่ต้องอาศัยความชัดเจนในเป้าหมายการพัฒนา 
โดยเฉพาะในด้านนโยบายการบริหาร ดังนั้น เพื่อให้แนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง จุดมุ่งเน้นสำคัญคือการพัฒนากลไกการกำกับดูแลระบบบริหารจัดการตั๋วร่ วม ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ 
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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 ปริมาณผู้เกี่ยวข้องจะมากขึ้นตามไปด้วย 
โดยเฉพาะในมิติที่ (i) และ (ii)  
 

เพื่อให้กลไกกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สามารถตอบสนองต่อความกา้วหน้าของเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน กลไกการกำกับดูแลควรมีนโยบายพัฒนาความสามารถในการรองรับของระบบตั๋วร่วม และอัตราค่าโดยสาร (Fare Policy) 
ที่ชัดเจน รวมถึงมีความเป็นอิสระจากการเมือง ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบที่สำคัญด้วยรูปที่ ก.2-7  
 

กลไกการก ากับการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

ผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ :
การบริหารโครงสร้างค่าโดยสารร่วมและ

โครงสร้างค่าธรรมเนียม
ท่ีเป็นธรรมต่อผู้ใช้ ผู้รับบริการ

ผู้ประกอบการระบบขนส่ง
มวลชนและ ุรกิจที่เข้าร่วม :

การแข่งขันทางธุรกิจ          
ท่ีเป็นธรรม

ส าบันการเงิน :
ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม
ท่ีเหมาะสมและการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ภาครัฐ :
ความชอบธรรมในการสนับสนุน

ระบบตั๋วร่วมของภาครัฐ 
ต่อภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม

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

ความเป็นอิสระ 
(Independence)

นโยบายพัฒนาระบบ
ตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม

 
     ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ ก.2-7 กลไกการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
ทั้งนี้ ระบบตั๋วร่วมจะเกิดประสิทธิผลเต็มที่ได้ นอกจากการพัฒนากลไกการกำกับดูแล ภาครัฐยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาดำเนินการ 
ในหลายปัจจัยสำคัญ ได้แก่  (i) ระบบตั๋วร่วม (ii) โครงสร้างค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม (iii) ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและ 
ค่าโดยสาร  (iv) การสนับสนุนของรัฐในการลงทุนและการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม และ (v) กฎหมายในการกำกับดูแล 
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งหมดในภาพรวม 
 

(1) ระบบตั๋วร่วม 
 

ในระยะแรก กระทรวงคมนาคมต้องการเชื่อมต่อระบบจัดเก็บค่าโดยสาร ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง ให้สามารถใช้
บัตรโดยสารข้ามระบบ เพื่อรองรับการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรแมงมุม บัตร MRT Plus บัตร MRT และบัตร Rabbit (รูปที่ ก.2-8) 
และในระยะต่อไป ให้ดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วมแบบ ABT  
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ที่มา:  ปรับปรุงจาก แผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (พื้นที่ตอ่เนือ่ง) ระยะที่ 2 (M-Map 2),  

สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร, พ.ศ. 2563, และที่ปรกึษา 

รูปที่ ก.2-8 การพัฒนาระบบตัว๋ร่วม ระยะแรก 
 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สอดคล้องกับแนวคิด 
การพัฒนาระบบตั๋วร่วมและรูปแบบการชำระเงินประเภท Open-loop System บนพื้นฐานการใช้ ABT และการรองรับระบบ EMV 
(Europay, MasterCard, Visa) ในการชำระค่าโดยสาร รวมถึง การใช้งานและชำระเงินกับบริการอ่ืนนอกภาคขนส่ง (Non-Transit) 
ได้ในอนาคต (รูปที่ ก.2-9)  
 

CARD ISSUERS

THAI BANKCLEARING ORGANISATION

 
                               ที่มา:  ที่ปรกึษา 

รูปที่ ก.2-9 กรอบแนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
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(2) โครงสร้างค่าโดยสารร่วมและค่า รรมเนียม 
 

ในการศึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลระบบตั๋วร่วมของประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม ได้แก่  
(i) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ii) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (iii) ประเทศญี่ปุ่น (iv) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  
(v) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (vi) สหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) (vii) สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) (viii) เครือรัฐออสเตรเลีย 
(ออสเตรเลีย) และ (ix) สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน)  
 
พบว่า ปัจจุบันหลายประเทศได้พัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม โดยมีแนวคิดรูปแบบ 
ค่าโดยสารร่วมสอดคล้องกัน คือการใช้ ระบบโซน (Zonal System) ที่มีโซนใจกลางเมืองและโซนโดยรอบในลักษณะวงแหวน 
(Concentric Zone) ตามระยะห่างจากใจกลางเมือง อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของรูปแบบค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะใน 
แต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ซึ่งควรพิจารณาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย (ตัวอย่างดังรูปที่ ก.2-10) 
 

Not to Scale

N

ที่มา:  ปรับปรุงจาก แผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (พื้นที่ตอ่เนื่อง) ระยะที่ 2 (M-Map 2),  
        สำนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร, พ.ศ. 2563, และที่ปรึกษา 

รูปที่ ก.2-10 ตัวอย่างรูปแบบค่าโดยสารระบบขนสง่สา ารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

(3) ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
 

งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร เป็นการจัดทำแนวทางและวิธีการจัดเก็บข้อมูลค่าโดยสาร และการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลของ Central Clearing House และของผู้ประกอบการขนส่งมวลชน มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของ
ผู้โดยสาร เช่น จุดต้นทาง-จุดปลายทาง ระยะทางการเดินทางเฉลี่ยของผู้โดยสาร เป็นต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและ



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 

 

เอกสารสรุปผลการสัมมนา         ก.2 - 12  AMP Consultants Ltd. 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

การวางแผนการพัฒนาระบบตั๋วร่วม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการขนส่ง รวมทั้ง การกำหนดอัตราค่าโดยสารและ
การวางแผนรูปแบบการเดินทางต่างๆ เช่น การปรับเส้นทางรถโดยสารประจำทางเพื่อเป็น Feeder ของระบบรางในพื้นที่เมือง เป็นต้น 
ทั้งนี้ ข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ คือ ระยะทางการเดินทางเฉลี่ย (Average Trip Length) และค่าโดยสารเฉลี่ย (Average 
Fare) ซึ่งจัดเก็บที่ฐานข้อมูลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) (รูปที่ ก.2-11)  
 

ผลที่ได้คือ ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดขนาดโซน (Zone) และกำหนดอัตราค่าโดยสาร 
ที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อระยะทาง เป็นต้น) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังต้องดำเนินการกำหนดมาตรการปกป้องข้อมูลของระบบตั๋วร่วมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 
 

ข้อมูลการเดินทาง
โดยเรือโดยสาร

ข้อมูลการเดินทาง
โดยร โดยสารประจ าทาง

ข้อมูลการเดินทาง
โดยร ไ   า

ข้อมูลการเดินทาง
โดยร ไ   าชานเมือง

ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร

- Average Trip Length
- Average Fare

CCH Database

 
            ที่มา:  ที่ปรึกษา 

รูปที่ ก.2-11 การพัฒนาโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการเดินทางสำหรับระบบตั๋วร่วม 
 

(4) การสนับสนุนของรัฐในการลงทุนและการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม 
 

จากข้อเท็จจริงในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการระบบขนส่งมวลชนหลายโครงการในอดีต พบว่า กระแสเงินสด 
ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะกับหน่วยงานผู้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเองนั้ น ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
การดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ถึง 15 ปีแรก ซึ่งหากนำต้นทุนในส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้มาคำนวณรวมจะทำให้ 
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 แม้ว่าจะมีโอกาสได้ผู้โดยสารมากข้ึน  
แต่อัตราการเพิ่มของผู้โดยสารอาจไม่สามารถชดเชยรายได้ที่หายไป และยังอาจส่งผลต่อความสามารถในการรองรับของระบบ  
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ทำให้ต้องลงทุนเพิ่มเติมอีก รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเข้ามาแสดงบทบาทในการชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน 
ที่ เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม ตามสัดส่วนที่ เป็นธรรมภายใต้ความตกลงระหว่างหน่วยงาน (รูปที่  ก.2-12) จนกระทั่งรายได้ของ
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของการให้บริการ 
 

รายได้และต้นทุน

ความสามาร 
ทีจ่่ายได้ของผู้ใช้บริการ
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Transaction Fee

ส่วนที่รัฐบาลต้องชดเชย

 
            ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ ก.2-12 แนวคิดในการชดเชยโดยรัฐบาล 
 
(5) กฎหมายในการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
การศึกษาจัดทำร่างกฎหมายในการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มีผลลัพธ์สำคัญคือร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ... มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบตั๋วร่วมทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งหมด รวมทั้งประชาชนผู้ใช้บริการ โดยร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ดังกล่าว จะมีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทาง 
การบริหารจัดการ การกำกับดูแล การจัดหาเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม เพื่อเป็นกรอบในการจัดตั้ง
องค์กร  โครงสร้างอำนาจหน้าที่ทั้งในระดับนโยบาย กำกับดูแล และในระดับปฏิบัติการ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม  
 
สำหรับขั้นตอนการจัดทำร่าง พ.ร.บ. นั้น จะดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง “(ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  และ “(ร่าง) พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....”  
ซึ่ง สนข. ได้จัดทำไว้ รวมทั้ง จะได้ดำเนินการศึกษา ทบทวนบทบัญญัติ หลักเกณฑ์ แนวทางและกระบวนการจัดทำและการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 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.) นำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่ วยงานของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย สามารถเสนอไปยัง 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอต่อรัฐสภาต่อไป 
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ก.2.4 ผลลัพ  จากการศึกษา 
 

การศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมครั้งนี้ มีผลลัพธ์หลักที่สำคัญของการดำเนินงาน (รูปที่ ก.2-13) ได้แก ่ 
 

1) แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตั๋วร่วมของประเทศไทย ให้รองรับการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรแมงมุม บัตร MRT Plus  
บัตร MRT บัตร Rabbit และบัตรอื่นๆ ในรูปแบบ Account Based Ticketing (ABT) ตลอดจนในอนาคตสามารถพัฒนาจาก 
ระบบ Closed-loop เป็นบริการบนระบบ Open-loop สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึง การใช้งานและ
ชำระเงินกับบริการอื่นนอกภาคขนส่ง (Non-Transit)  

2) กลไกหรือแผนการกำกับดูแลการบริหารงานระบบตั๋วร่วมที่ ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งแนวทาง 
การติดตามประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบและการใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในระยะยาว 

3) นโยบายและระบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ของระบบขนส่งมวลชน ที่สามารถดึงดูดให้มีผู้มาใช้งาน 
ระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนค่าธรรมเนียมของระบบตั๋วร่วมที่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ และไม่เป็น
ภาระแก่ผู้ใช้บริการ  

4) รูปแบบเงินทุนและกลไกด้ านการเงินของภาครัฐในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม และสนับสนุนการพัฒนาและ 
การดำเนินงานระบบตั๋วร่วมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

5) ร่างกฎหมายในการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....)  
 

ทั้งนี้ การดำเนินงานพัฒนาระบบตั๋วร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายต้องใช้ระยะเวลาหลายปี ดังนั้น กระทรวงคมนาคม 
และ สนข. จึงดำเนินการแผนระยะสั้นโดยเร่งดำเนินการให้มี “การใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ” (Interoperability) ระหว่าง  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (รถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงิน) และบริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รถไฟฟ้าสายสีเขียว) พร้อมทั้งการดำเนินการแผนระยะยาวคู่ขนานแผนระยะสั้น
โดยการพัฒนาระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วม บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ระบบ ABT / EMV 
 
ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุป แนวคิดของการดำเนินงานศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม แสดงดังรูปที่ ก.2-14 
ซึ่งระบบตั๋วร่วมที่สมบูรณ์ในอนาคต จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เดินทาง ขจัดปัญหาจากการใช้บัตรโดยสารแบบเดิม 
สามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบการขนส่งได้ประหยัดกว่าเดิม สนับสนุนให้ปริมาณการใช้ระบบขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น และ 
ยังรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการของธุรกิจนอกภาคขนส่ง  
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ผล
ลัพ

  ข
อง

งา
น

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

ร่างกฎหมายในการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(ร่างพระราชบั  ัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....)

ร่างแผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
(การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนําไปใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม และ
สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม) 
1. ประมาณการวงเงินชดเชยแกผู้่ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
2. หลักการในการกาํหนดระดับเงินอุดหนุนจากภาครัฐทีเ่หมาะสม เพื่อการชดเชยรายได้
3. แนวทางการจัดหารูปแบบเงินทนุทีเ่หมาะสม รวมถึงแนวทางการจัดตั้งกองทนุ (ถ้าเป็นไปได้) 
4. แนวทางการปรับปรุงกฎ ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง เพื่อสนับสนุนการชดเชยและการจัดหาเงินทุน

เกณฑ การ
ประเมินผล

ร่างแผนและแนวทาง
การติดตามและประเมินผล

ผลการทบทวนขอ้มลูทุติยภูมิ
1. แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับระบบตั๋วร่วม
2. กรณีศึกษาการกาํกบัการบริหาร

จัดการระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ

ผลการวิเคราะห และสัมภาษณ เชิงลกึ
1. ผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
2. เง่ือนไขในการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วมของแต่ละกลุ่ม 

ร่างแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวม ึง บทบาทและ
หน้าท่ีของหน่วยงานต่าง  ตลอดจนโครงการ มาตรการท่ีจ าเป็น 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการและกาํกบัดูแลระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม
2. แนวทางการกํากบัโครงสร้างและอตัราค่าโดยสารร่วม และค่าธรรมเนียม
3. กลไกการกาํกับดูแลให้เกดิการแข่งขันทีเ่ปน็ธรรมระหว่างผู้ให้บริการระบบ

ขนส่งมวลชนและผู้ประกอบการธุรกจิด้านต่างๆ ที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วม 
4. แนวทางการกํากบักลไกการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม
5. แนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาคส่วนที่เกีย่วข้อง

ร่างโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและอัตราค่า รรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม
1. ร่างโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว
2. อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม

        ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 (Final Report#1) และรายงานสรุปสําหรับผู้บรหิาร ครั้งที่ 1 (Executive Summary Report#1)   ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 (Final Report#2) และรายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (Executive Summary Report#2)หมายเหต:ุ 

การเสนอแนะ ร่าง Functional Requirement ของ Card Layout และ CCH Database (เฉพาะข้อมูลปริมาณการเดินทางและค่าโดยสาร)

ร่าง Functional Requirement ส าหรับการเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มูลการเดินทางและค่าโดยสาร 

˗ เรือโดยสาร ˗ รถโดยสารประจําทาง

˗ Expressway (EasyPass) ˗ Motorway (M-Pass)   
+

˗ รถไฟฟ้า BTS [สายสีเขียว (ส่วนหลัก) 
˗ รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน
˗ Airport Rail Link

˗ รถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย)
˗ รถไฟฟ้าสายสีม่วง
˗ รถไฟฟ้าสายสีแดง

˗ รถไฟฟ้าในอนาคต

ผลการส ารวจขอ้มลูปฐมภูมิ
• Willingness to Pay
• Ability to Pay
• พฤติกรรมการเดินทาง
• MRT Route Choice

กรอบความต้องการเบื้องต้น
ของฐานข้อมลู

 รายงาน บับสมบูรณ   (Final Report)

โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว
และอัตราค่า รรมเนียมทางการเงินในระบบต๋ัวร่วม

ร่างกฎหมายในการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(ร่างพระราชบั  ัติการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. ))

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร

แผนการก ากับการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล

แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบต๋ัวร่วม
(การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการชดเชย
รายได้จากค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการ
ด าเนินการพัฒนาระบบต๋ัวร่วม)

รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary Report)

 
               ที่มา: ที่ปรึกษา 

รปูท่ี ก.2-13 ผลลัพ  ของงานของโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
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CARD ISSUERS

THAI BANKCLEARING ORGANISATION

 
      ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ ก.2-14 แนวคิดการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 



 

 
 
 
 
 

 
ก.3 เอกสารประกอบการบรรยาย 

การสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผน 
การกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม

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

เอกสารประกอบการบรรยาย



ปี 
พ.ศ. การศึกษา/พัฒนา ผลส าเร็จ/สิ่งที่ได้ด าเนินการ

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

- เสนอแนะระบบตั๋วต่อส าหรับระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบในกรุงเทพมหานคร
- เสนอแนะกรอบแนวคิดส าหรับระบบตั๋วและการเก็บค่าโดยสาร

2545 โครงการศึกษาพัฒนาระบบตั๋วต่อตั๋วร่วมส าหรับรถขนส่งสาธารณะ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล: กรมการขนส่งทางบก

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

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) ท่ีมีเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ บริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTS) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- เสนอแนะให้มีการลงทุนร่วมกันระหว่าง ขสมก. กับหน่วยงานให้บริการขนส่งสาธารณะอื่น 

เพื่อด าเนินการระบบการเก็บค่าโดยสารและตั๋วโดยสาร

2552 โครงการศึกษาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (Thailand: Bangkok 
Mass Rapid Transit Integrated Ticketing Project): The Asian  Development Bank 
(ADB)

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

2552 โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสรมิการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และ
การจัดตั้งศูนย์การบริหารจดัการรายได้: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม

- มาตรฐานของตั๋วโดยสารส าหรบัระบบตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนทุกระบบ 
- มาตรฐานการส่งถ่ายข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างระบบศูนย์การบริหารจัดการรายได้และระบบจัดเก็บ

รายได้
- แผนการจัดตั้งและการด าเนินงานขององค์กรบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม

2553 โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะทุกรปูแบบและ
การเชื่อมต่อ: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

- โครงสร้างค่าโดยสารรว่มท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ท่ีจะประยุกต์ใช้ส าหรับการขนส่งสาธารณะ
ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
- โครงสร้างค่าโดยสารท่ีประกอบด้วย ค่าแรกเข้า และค่าโดยสารแปรตามระยะทาง เป็นรูปแบบท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด  
- โครงสร้างค่าโดยสารรว่ม ควรใช้กับระบบรางเป็นโครงขา่ยหลัก
- เพดานค่าโดยสารร่วม ในแต่ละกรณี

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

ด าเนินการตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขยีวและรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ได้ส าเร็จ

การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย

ที่มา: ที่ปรึกษา 2



การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย (ต่อ)

ที่มา: ที่ปรึกษา

ปี 
พ.ศ. การศึกษา/พัฒนา ผลส าเร็จ/สิ่งที่ได้ด าเนินการ

2560 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาโครงสรา้งค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครสายสีเขยีว: ส านักการจราจรและขนส่งกรงุเทพมหานคร

- เสนอแนะโครงสรา้งค่าโดยสารแบบ Concentric Zone
- เสนอแนะเพดานค่าโดยสาร 65 บาท

2560 โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: 
PMS): ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

- แผนงานและระยะเวลาการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
- การจัดหาผู้รับจ้างในการพัฒนาระบบบริหารจดัการรายได้กลาง
- การพัฒนาโครงการน าร่อง

2560 โครงการจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH): 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม

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

2561 ตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน) และ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) (สามารถใช้บัตรโดยสาร
ประเภทเติมเงิน หรือเหรยีญโดยสาร หรือบัตรแมงมุม จ่ายค่าโดยสารรว่มกันได้):
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ด าเนินการตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน และ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้ส าเร็จ

2563 โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Management 
Consultant: CTMC): การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

- แผนธุรกิจการให้บริการระบบตั๋วร่วม
- แผนบริหารจัดการและบ ารุงรักษาตั๋วร่วมในระยะยาว
- สนับสนุน รฟม. ในการเตรียมความพรอ้มในการบรหิารจดัการระบบตั๋วร่วม

2563 ตั๋วร่วม (ประเภท Interoperable Common Ticketing) ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน 
รถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายสีเขยีว โดยวิธี Interoperability:
กระทรวงคมนาคม

ก าลังด าเนินการ

2563 โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากบัการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม : ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

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

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีบัตรโดยสาร 4



ที่มา: World Bank
แนวโน้มการจ าหน่ายบัตรโดยสาร

Tokens

Web Sales

Print at Home
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Third Party Agent

Mobile Phones
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Payment Cards
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Off Station
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Fare Products
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แนวโน้มเทคโนโลยีระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
ที่มา: ปรับปรุงจาก Public Transport Automatic Fare Collection Interoperability Assessing Options for Poland, The World Bank, 2016
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ACCOUNT BASED TICKETING

No
n-

Sm
ar

t
Sm

ar
t

AccountCard

7

ที่มา: ที่ปรึกษา



Clearing House
องค์กรก ากับ
ดูแลระบบตั๋ว

ร่วม

ร้านค้า

ผู้ใช้บริการ

Switching

ใช้ต๋ัวร่วมกับระบบขนส่งมวลชน ใช้ต๋ัวร่วมกับการอปุโภค/บริโภค

การขยายขอบเขตของระบบตั๋วร่วมในอนาคต

Operator 1 Operator 2 Operator ... Operator N

ระบบขนส่ง

....

ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ประกอบการ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้ใช้บริการในระบบต๋ัวร่วม

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา
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กรอบแนวคิดในการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
10
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วัตถุประสงค์ต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานก ากับดูแล ผู้ประกอบการขนส่งมวลชน ผู้โดยสาร

• เพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
• ก าหนดราคาค่าโดยสารท่ีต่ าและการจัดเก็บภาษีแบบง่าย
• สร้างความสมดุลของราคาค่าโดยสารและส่งเสริมการเข้าถึง

บริการทางสังคม
• ลดเงินอุดหนุนสาธารณะและการชดเชยทางการเงิน

• ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มผล
ก าไร

• สร้างระบบขนส่งมวลชนท่ีน่าสนใจ 
(ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจของ
ผู้ใช้บริการ)

• ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้น้อยลง 
• ความตรงต่อเวลา
• การบริการท่ีให้ความสะดวกสบาย

การประยุกต์ใช้ Fare Policy กับ สมดุลของวัตถุประสงค์และมาตรการที่น ามาปฏิบัติ

Cost 
recovery

Patronage
targets

Revenue
targets

Social
Equity

Customer
friendliness

Fare System
Objectives

Affordable
Fares

More
concessions

Improved
monitoring of

fare affordability

More resources
to the Public

Transport Fund

Sustainable
Public Transport

A more responsive
fare adjustment

formula

Regular fare
review exercises

A flexible fare
mechanism

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

11ที่มา: ที่ปรึกษา



แนวคิดในการชดเชยโดยรัฐบาล

รายได้และต้นทุน

ความสามารถ
ทีจ่่ายได้ของผู้ใช้บริการ

บาท
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Transaction Fee

ส่วนที่รัฐบาลต้องชดเชย

ที่มา: ที่ปรึกษา
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Cost Driver Description Unit Closed-loop1 Open-loop2

Transaction Costs Cost to process prepaid card 
transactions

% of Transaction Value 0 - 1.5 0.5 - 3

Card Issuance Costs Cost to produce and distribute cards 
to customers

Flat Fare per Transaction $2 - $6 $4 - $10

Retail Reload Costs Cost for prepaid reloads % of Reload Value + 
Flat Fee per Reload

0.5% - 5% and
$0.1 - $2

0.5% - 5% and
$0.5 - $5

หมายเหตุ:  1 Closed-loop cards หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนกิส์ที่สามารถใช้ไดก้บัผู้รับเงินรายเดยีวที่ระบุในบัตรเท่านัน้
2 Open-loop cards หมายถึง บัตรที่ใช้ได้กบัผู้รับเงินหลายราย มีระบบรักษาความปลอดภยัมากกวา่บัตรปกต ิเช่น บัตรเครดิต เป็นต้น

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

ระบบ บริการ
จ านวนผู้ใช้
(ล้านใบ)

เร่ิมใช้งาน
(ค.ศ.)

เมือง/ประเทศ
จ านวนรายการต่อวัน

(ล้าน)
Transaction 

fee (%)
Oyster Card London Underground Network, London 

Bus, Several Boats and Light Rail Service, 
National Rail 

13 2012 London, UK 10 1

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

28 (Affiliated)
2009 Seoul, 

South Korea
13.4 (Bus)

12.6 (Subway)
1

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

12 2012 Singapore 4 1

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

ต้นทุนค่าธรรมเนียม (Cost Driver Range)

ตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียมทางการเงินของระบบตั๋วร่วมในต่างประเทศ
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ข้อมูลการเดินทาง
โดยเรือโดยสาร

ข้อมูลการเดินทาง
โดยรถโดยสารประจ าทาง

ข้อมูลการเดินทาง
โดยรถไฟฟ้า

ข้อมูลการเดินทาง
โดยรถไฟฟ้าชานเมือง

ระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร

- Average Trip Length
- Average Fare

CCH Database

การพัฒนาโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการเดินทางส าหรับระบบตั๋วร่วม
ที่มา: ที่ปรึกษา



แนวคิดการวิเคราะห์การชดเชยรายไดจ้ากค่าโดยสาร และการระดมเงินทุนเพือ่การชดเชย

กฎ ระเบียบในปัจจุบัน

หลักการการก าหนด
ระดับเงินอุดหนุนที่

เหมาะสม

หลักการการจัดหา
รูปแบบเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้
ของรัฐ

เงินชดเชยรายได้
จากค่าโดยสาร

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

ที่มา: ที่ปรึกษา
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โครงสร้างการบริหารจัดการและก ากับดูแลระบบตั๋วร่วม

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

ประเทศ Common Ticket ผู้ลงทุน ผู้ด าเนินการ ผู้บ ารุงรักษา Clearing House ผู้ออกนโยบาย ผู้ก ากับดูแล

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

Limited
Hong Kong Monetary 

Authority (HKMA)

Singapore EZ-Link Card
Ministry of Finance 
(MOF ) (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
Public Transport 

Authority
Public Transport 

Authority

China Yikatong Card Yikatong Company

Beijing Municipal 
Administration and 

Communications Card 
Co., Ltd.

Beijing Municipal 
Administration and 

Communications Card 
Co., Ltd

Beijing Municipal 
Administration and 

Communications Card 
Co., Ltd

Ministry of Transport, 
China Transport 

Telecommunication & 
Information Center

Ministry of Transport, 
China Transport 

Telecommunication & 
Information Center
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ก าหนดนโยบาย

พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

ก ากับดูแล

ให้บริการ
BTSC, BEM, ARL*, NBM, KT,

EBM, รถร่วมเอกชน,
บริษัทเดินเรือเอกชน

ขสมก.

ขร.
ขบ.
จท.

สนข.

กทม.

รฟม.
รฟท.

กระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ: * ARL ในอนาคตจะถูกรวมเข้าเปน็ส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบนิ โดย บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ ากัด
(กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ ากัด และพันธมิตร: กลุ่ม CP) ซ่ึงได้รับสัมปทานในรูปแบบ PPP Net Cost 50 ปี  (พ.ศ. 2562-2612)
ที่มา: ปรับปรุงจากโครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กระทรวงคมนาคม, พ.ศ. 2553

โครงสร้างการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17



กลไกการก ากับการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ :
การบริหารโครงสร้างค่าโดยสารร่วมและ

โครงสร้างค่าธรรมเนียม
ท่ีเป็นธรรมต่อผู้ใช/้ผู้รับบริการ

ผู้ประกอบการระบบขนส่ง
มวลชนและธุรกิจที่เข้าร่วม :

การแข่งขันทางธุรกิจ          
ท่ีเป็นธรรม

สถาบันการเงิน :
ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม
ท่ีเหมาะสมและการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ภาครัฐ :
ความชอบธรรมในการสนับสนุน

ระบบตั๋วร่วมของภาครัฐ 
ต่อภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม

1. โครงสร้างค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม
ที่ถูกถ่ายโอนสู่ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ

2. การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมระหว่าง
ผู้ให้บริการ/ผู้ประกอบการ/สถาบันการเงิน

3. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
4. การสนับสนุนของภาครัฐในการลงทุนและ

การชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม
5. การพัฒนาบุคลากรในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. การติดตามและประเมินผล

ความเป็นอิสระ 
(Independence)

นโยบายพัฒนาระบบ
ตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม

กลไกการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ที่มา: ที่ปรึกษา
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ขั้นตอนการจัดท าและการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

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

ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี
3 มาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
4 มาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การจดัท ารา่งกฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
5 ในกรณีที่มีการร้องขอจาก สนข.

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

COMMON TICKET COMMON FARE

อนาคต

No
n-

Sm
ar

t
Sm

ar
t

AccountCard

Interoperability

อดตี ปัจจุบนั

9
2

5

1

8
6

4 7

3

CARD ISSUERS

THAI BANKCLEARING ORGANISATION

แนวคิดการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม



 
 
 
 
 

 
ก.4 คำกล่าวรายงานการสัมมนา 

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับ 
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที ่1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการสัมมนา ก.4 - 1      AMP Consultants Ltd. 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

คำกล่าวรายงานการสัมมนา 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 โดย นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

…………………………………………………………………………….. 
 

เรียน            ท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ ท่านอานนท์ เหลืองบรบิูรณ์ 
                  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

       ผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมสัมมนาทกุท่าน และสื่อมวลชน 
 

ในนามของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และผู้เข้าร่วมการสัมมนา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ 
ท่านประธาน ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ครั้งที่ 1 ของโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม วัตถุประสงค์ของงานวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

 
กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มอบให้
ดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วมมาโดยลำดับ วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการศึกษา คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวให้สามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง และสนับสนุนให้ประชาชน 
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งสาธารณะหรือระบบขนส่งมวลชน อันจะเป็นการบรรเทา
ปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือระบบขนส่งมวลชนในท้ายที่สุด 

 
ระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) เป็นระบบที่ทำให้ระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในเมืองปัจจุบัน เปรียบเสมือนเป็นโครงข่ายเดียวกัน 
ซึ่ง สนข. ได้มีการพัฒนาและเตรียมการในการนำระบบตั๋ว ร่วมและค่าโดยสารร่วมมาใช้งานโดยลำดับ อย่างไรก็ตาม  
ที่ผ่านมา สนข. ได้พัฒนา “ระบบบัตรแมงมุม” เป็นตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนสายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน โดยการพัฒนา 
ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคในการจัดตั้งหน่วยงานในการบริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง เพื่อดำเนินงานระบบตั๋วร่วมให้เป็น
รูปธรรม ในการใช้งาน “บัตรแมงมุม” จึงยังมีปัญหาบางประการในการเข้าร่วมระบบ หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการระบบ
ขนส่งมวลชนต่าง ๆ ยังไม่บรรลุการเจรจาในเชิงธุรกิจในการกำหนดและประกาศใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) 
ซึ่งจะใช้เป็นอัตราค่าโดยสารสำหรับระบบขนส่งมวลชนทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงเป็นเหตุที่มาว่า สนข. ต้องการจัดทำแผน 
การกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารจัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพในที่สุด 

 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในครั้งนี้ มีระยะเวลาโครงการ 20 เดือน มีวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการศึกษานี้ ใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่  
 

1) แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตั๋วร่วมของประเทศไทย ในรูปแบบที่เรียกว่า Account Based Ticketing (ABT) 
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต  

2) แผนการกำกับดูแลการบริหารงานระบบตั๋วร่วมที่ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทาง 
การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน  

3) นโยบายและระบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม หรือ Common Fare ตลอดจนค่าธรรมเนียมของระบบตั๋วร่วม
ที่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ และไม่เป็นภาระแก่ผู้ใช้บริการ  



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการสัมมนา ก.4 - 2      AMP Consultants Ltd. 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

4) รูปแบบเงินทุนและกลไกด้านการเงินของภาครัฐในการที่จะสนับสนุนหรือชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม  
และสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมในระยะต่อ ไป 

5) ร่างกฎหมายในการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
 

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการพัฒนาระบบตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคมในระยะแรก ต้องการที่จะเชื่อมต่อระบบจัดเก็บค่าโดยสาร 
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ให้สามารถใช้บัตรโดยสารข้ามระบบได้ เพื่อรองรับการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรแมงมุม บัตร MRT 
Plus บัตร MRT และบัตร Rabbit และในระยะต่อไป มุ่งพัฒนาระบบตั๋วร่วมและรูปแบบการชำระเงินในรูปแบบของ Account 
Based Ticketing เพื่อรองรับระบบ EMV ในการชำระค่าโดยสาร ตลอดจนการใช้งานและชำระเงินกับบริการอ่ืนนอกภาคขนส่งได้ 
ในอนาคต 
 
ในการศึกษา ยังมีอีกหลายประเด็น เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี ใครเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น โครงการศึกษาฯ  
ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการ ในรายละเอียด ซึ่งที่ปรึกษาจะอธิบายให้ท่านฟังว่าการศึกษามีความคืบหน้าอย่างไร และ 
ขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านในห้องประชุม 

 
บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ ท่านอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุณาให้เกียรติ กล่าวเปิดการสัมมนาต่อไป  
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

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

 



 
 
 

 
 
 

 
ก.5 คำกล่าวเปดิการสัมมนา 

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับ 
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที ่1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการสัมมนา ก.5 - 1      AMP Consultants Ltd. 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

คำกล่าวเปิดการสัมมนา  
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

โดย นายอานนท์ เหลอืงบรบิูรณ ์
รองปลดักระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ 

รักษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
.................................................................... 

 

เรียน   ท่านผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการ 
  ท่านผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้แทนสื่อมวลชนทุกท่าน 

 
ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม” ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   
ในวันนี้  

 
รัฐบาลให้ความสำคัญในการวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการคมนาคมขนส่ง  
การพัฒนาระบบตั๋วร่วมเป็นนโยบายหนึ่ง ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ จากการส่งเสริม  
การใช้ประโยชน์ระบบขนส่งมวลชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและ  
ช่วยลดมลพิษทางอากาศ             
 
สำหรับประเทศไทย หลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐให้ความสำคัญพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ 
และการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรูปแบบขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งระบบตั๋วร่วม จะเป็นกลไกสำคัญใน
การทำให้การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 
ซึ่งการพัฒนากฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและอุปกรณ์ เป็นพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถรองรับ  
การเปลี่ยนแปลง ร่วมกับแนวทางการพัฒนาอ่ืนๆ เพื่อให้ระบบตั๋วร่วมเกิดความยั่งยืน 
 
การสัมมนาครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์สำหรับสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และคณะที่ปรึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาระบบ  
ตั๋วร่วมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
  
บัดนี้ ผมขอเปิดการสัมมนา “โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ และรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  และขอให้การสัมมนาในวันนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ทุกประการ ขอบคุณครับ 

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

 



 
 
 

 
 

 
     ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เขา้ร่วมการสัมมนา 

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับ 
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที ่1 

    
 

 
 
 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการสัมมนา    ข - 1        AMP Consultants Ltd. 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

 
ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 
 

การสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถานทูต ภาคเอกชน นักลงทุน สมาคมธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชน จำนวนทั้งสิ้น 245 คน ดังมีรายชื่อแสดงในตารางที่ ข-1 
 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คร้ังที่ 1 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
ประธาน 

1 นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

วิทยากร 
1 ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์

และบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) 

2 นางภาวิณา อัศวมณีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน  
(กองยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

3 ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสาร
ระบบขนส่งมวลชน 

บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

4 ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
สถานฑูต (เพื่อสนับสนุนการประชาสมัพันธ์โครงการในต่างประเทศ) 

1 Mr.Tadfon Kho Trade & Investment Manager 
(Infrastructure lead) 

The British Embassy in Thailand 

2 Ms.Pafan Amnuaysawasdi Trade assitant The British Embassy in Thailand 
3 Mr.Jean Caro Deputy Economic Counsellor The Embassy of France in Thailand 
4 Mr.Yukihisa Hirose First Secretary The Embassy of Japan in Thailand 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สังกัดกระทรวงคมนาคม) 
1 นางสาวนารีนาถ พินิจผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
2 นางสาวอุรารักษ ์ วิลัยศร ี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก 
3 นางสาวระเบียบ คงนันทะ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางราง 
4 นายรฐนนท์ กาญจนภาคย ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัตกิาร กรมการขนส่งทางราง 
5 Mr.Komata Homare Advisor of Railway Development  

(Jica Expert) 
กรมการขนส่งทางราง 

6 นายทวพีงษ์ จันทร์งาม หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ กรมเจ้าท่า 
7 นายพิษณ ุ ธรรมาภิรัตน์ชัย นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมเจ้าท่า 
8 นางสาวศรุดา ปัญจานนท ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมเจ้าท่า 
9 นายธนศักดิ ์ วงศ์ธนากิจเจริญ รองผูอ้ำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 
10 นายเทพฤทธิ ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจยัและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
11 นางรัชฎา พรหมสาขา ณ สกลนคร หัวหน้าแผนกบริหารงานวิจยัและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
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โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คร้ังที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สังกัดกระทรวงคมนาคม) ต่อ) 
12 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี ผูอ้ำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) 
13 นายเอกชยั บุญมาลีตระกูล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) 
14 นายอธิราช กนกานนท ์ ที่ปรึกษาโครงการดำเนินงานบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม (CTMC) 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) 

15 นายธนพัฒน์ บุสพา ที่ปรึกษาโครงการดำเนินงานบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม (CTMC) 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) 

16 นายกุณฑล ฉายศิร ิ ผู้อำนวยการกองจัดการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด 

17 นายดรณ์ อึ้งสุกิจ ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

18 นายชูเกียรต ิ สิทธิศักดิ์ ผู้จัดการแผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอตัโนมัติ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

19 นางสาววารุณี เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ ผู้จัดการแผนกระบบจัดการรายได้อาวุโส บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

20 นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม) 
1 นายภูเวียง  ประคำมินทร ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
2 นายบุญฤทธิ์  อดิพัฒน ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชำนาญการพิเศษ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3 นางอัจฉรา  จันทร์ชัย นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชำนาญการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
4 นางสาวศิริพร  เกินเกษม ผู้อำนวยการกองนโยบายสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง 
5 นางสาวไพจิตรา จีระบุตร นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง 
6 นายโกมินทร์  อินรัสพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการกระจาย

อำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

7 นางสาวลักษกิา  เต็งประทีป เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
สังกัดกระทรวงการคลัง 

8 นายณัฐพงษ์  อดุลยเมตต ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
สังกัดกระทรวงการคลัง 

9 นางสาวสมิตา  แจ่มจิราศัย เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สังกัดกระทรวงการคลัง 

10 นางสาวสายทิพย ์ คำพุฒ เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สังกัดกระทรวงการคลัง 

11 นางสาวรัตนา  รุสิตานนท์  นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ  
กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 

สำนักงบประมาณ  
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

12 นางสาวสิริกานต ์ ประภาศร ี นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ  
กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 

สำนักงบประมาณ 
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

13 นางสาวสาลินี  บุญตน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
(กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

14 นายสิรธีร ์ พจน์จิราภรณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) 
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

15 นางสาวจุฑารัตน์ ขัตติ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการสัมมนา    ข - 3        AMP Consultants Ltd. 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คร้ังที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม) (ต่อ) 
16 นายสุรพงศ์  แพรภัทรประสิทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

สังกัดกระทรวงพลังงาน 
17 นางสาวชิดชนก ชุ่มพาล ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สังกัดกระทรวงพลังงาน 
18 นายสุรินทร์  แท่นรัตน์ ผู้จัดการส่วนการตลาดและสนับสนุนการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

19 นายสมนึก  จอมมณี วิศวกร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

20 นายณัฐพงษ์  สุขสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักเทศกิจ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
21 นายอภิชาต  ศุภจิตสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการสว่นระบบขนส่งทางราง สำนักการจราจรและขนส่ง   

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
22 นายพิสุทธิ์  อินทรสุวรรณ์ วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร สำนักการจราจรและขนส่ง   

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
23 นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนกั สำนักสนับสนุนการควบคุม

ปัจจัยเส่ียงทางสังคม 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

24 นางก่องกาญจน ์ ทักษ์หิรัญฤทธิ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนกั สำนกัสนับสนนุ 
การควบคุมปัจจยัเส่ียงทางสังคม 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

25 นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารปลอดภัย สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

26 นางสาวปิยาพรรณ  สมบูรณ์ นักบริหารแผนงานชำนาญการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

27 นายวัชรกูร จิวากานนท ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
28 นายตัถย ์ บัวทรัพย ์ ผู้วิเคราะห์อาวุโสฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
29 นางสาวสิริกานต ์ กิจเจริญ ผู้วิเคราะห์อาวุโสฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
30 นายวิฑูรย์  เลิศฤทธิ์สิทธิพร ผู้จัดการส่วนกำกับการเดินรถและรักษาการ

ฝ่ายปฏบิัติการ 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 

31 นางสาวรัตติกาล  นุแปงถา รักษาการผู้จัดการส่วนจัดการรายได้โครงการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
หน่วยงานที่เป็น Operator (ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ เอกชน) 

1 นางสาวสุวด ี เฟื่องโคตร Senior Public Affairs Manager บริษัท แกร็บแท็กซ่ี (ประเทศไทย) จำกดั 
2 นายดุษฎ ี อินทะปัตถา Logisitcs Management บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) 

จำกัด 
3 นางสาวพิศมัย  ชาญเกษม นายท่าเรือ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด 
4 นายวิสรรค์  พลงาม นายตรวจเรือ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด 
5 นายเอกรินทร์  เหลืองวิลัย ผู้อำนวยการฝ่ายวจิัยและแผนปฏิบัติการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด 

(มหาชน) 
6 นายนพพล  โพธิ์ข ี ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกจิและกลยุทธ์ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด 

(มหาชน) 
7 ดร.วิเทศ เตชางาม รองกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีและธรุกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน)  

8 นางสาวณรีรัตน์ นนท์ชะสิริ ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน)  

9 นางสาวปิยาภรณ์ เลขะกุล กรรมการ บริษัท โพธิ์ทองขนส่ง (2505) จำกัด 
10 นายศรายุทธ คำหริ่ม Head of New Investment บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก  

เช่ือมสามสนามบิน จำกัด 
11 นางสาวบุศรา  รัศมีถาวร Senior Marketing Manager บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก  

เช่ือมสามสนามบิน จำกัด 
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เอกสารสรุปผลการสัมมนา    ข - 4        AMP Consultants Ltd. 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คร้ังที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานที่เป็น Operator (ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ เอกชน) (ต่อ) 
12 นางสาวชลิตา สุทธิสิทธิ ์ Senior Engineer บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก  

เช่ือมสามสนามบิน จำกัด 

13 นายเมธัส  จกัษ์ตรีมงคล Assistant to CEO  
(New Business Development) 

บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก  
เช่ือมสามสนามบิน จำกัด 

14 นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด 
15 นายสิรวิชญ ์ ตาแก้ว เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ระบบ บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด 
16 นางสาววรัญญา  สุรภักด ี ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด 
17 นางสาววรางคณา  ชื่นชู นิติกร บริษัท สุภัทรา จำกัด 
18 นางอมรา  บูรณธนิต ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยปราณ ี
19 นางสาวอริสา  ชุมสาย ณ อยธุยา ที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยปราณ ี
20 นายสุธยี์  สุภาพร กรรมการผู้ช่วยเลขาธกิารสมาคม สมาคมเรือไทย 

หน่วยงานภาคเอกชนนอกระบบขนส่ง (Non-Transit Card Merchant) 
1 นายวณัฐ  อารีประชา Head of Technology Group บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 
2 นายพิศณุ  โชควัฒนา Managing Director  บริษัท ซัน ร้อยแปด จำกัด 

(เครือสหพัฒน์) 
3 นายสุรเชษฐ์ ภานุพัฒนา Assistant Vice President Production & 

Information Technology 
บริษัท ซัน ร้อยแปด จำกัด 
(เครือสหพัฒน์) 

4 นางสาวภัททยิา  ภาชนะทิพย ์ Head of Commercial Group บริษัท ซีพี ออลล ์จำกัด มหาชน 
5 นางสาวเกษร  จันทรมาศ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบัสและแฟรนไชส ์ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 
6 นายอภิโชต ิ นระทร Project Manager บริษัท สยามพิวรรธน ์จำกัด  

(บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด) 
7 นางสาวสกุลกานต ์ ไชยานุกิจ ผู้จัดการฝ่ายรัฐประชาสัมพันธ ์ บริษัท สยามพิวรรธน ์จำกัด  

(บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด) 
8 นายภิญโญ  พูลสวัสดิ ์ Project Consultant Business 

Development and Investment Division 
บริษัท สยามพิวรรธน ์จำกัด  
(บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด) 

9 นางสาววภิาวรรณ ยงวิกุล General Manager บริษัท ไทยเพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด 
หน่วยงานที่เป็น Card Issuer/Acquirer 

1 Dr.Oranuch  Jetwattana Senior Project Officer Asian Development Bank  
(ธนาคารพัฒนาเอเชียและประเทศไทย) 

2 Mr.Poramintr Kingphakorn Associate Project Analyst Asian Development Bank  
(ธนาคารพัฒนาเอเชียและประเทศไทย) 

3 ดร.วรพล  วทัญญุตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

4 นางสาวสุดฤทัย  ทองสอง Senior Vice President บัตรเดบิต  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

5 นายเรืองบุญ  แย้มอว่ม Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
6 นางสาวยพุา บุญมี Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
7 นายกมลดิศ  เทียมขจิตร  เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์สินเชื่อ ธุรกิจโทรคมนาคม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
8 นายนรินทร์  จารุจำรัส ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ

ภาครัฐ 2 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

9 นายกิติพงศ์  มุตตามระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 
ทีม Retail Payment Solution 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

10 นางวิชดา  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายราชการ
สัมพันธ์ 1 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

11 นางสาวจันทนี  พรกรุณาธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายราชการสัมพันธ์ ฝ่ายราชการ
สัมพันธ์ 1 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

12 นางสาวสุภาภรณ์ สุธรรมโกศล ผู้อำนวยการฝ่าย Transaction Banking Sales ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คร้ังที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานที่เป็น Card Issuer/Acquirer (ต่อ) 
13 นางสาวกิ่งกมล  องค์วชิรนุกูล รองผู้อำนวยการฝ่าย Retail Payment 

Solution  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

14 นางสาวพนิตศน ี เลิศวาจา รองผู้อำนวยการฝ่ายราชการสัมพันธ ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
15 นางสาวอชิรญาณ ์ บุษบงค์ เจ้าหน้าที่อาวุโส Transaction Banking Sales ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

16 คุณสิรินทร์ ชัยอริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทางการเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
17 นางสาวนพนภา  สุภวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Digital 

Payment Platform Expert 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

18 นายอารักษ ์ โตรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Digital 
Payment Platform Expert 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

19 นายวิทยา  เนตรชลายุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกจิร้านค้ารับบัตร ธนาคารออมสิน 
20 นายธีรเจต  รุ่งเรืองอยู่เย็น พนักงานบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 6 ธนาคารออมสิน 
21 ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA)  
22 นายสุเมธ  วรรณศิริพิพัฒน์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย  

หน่วยงาน นักลงทุน 
1 Mr.Norrapat  Visuwan Marketing Commercial Assistant บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด 
2 นายนวบูลย์  ทององอาจ Senior Associate บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

ไทยพาณิชย์ จำกัด  
3 นางสาวสิรยา ศรีเกษมวงศ์ Senior Associate บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

ไทยพาณิชย์ จำกัด  
หน่วยงาน Card Technology/Payment System/Supplier 

1 Aileen  Chew Country Manager Thailand & Myanmar Mastercard Asia / Pacific Pte., Ltd 
2 Ms.Natsicha  Voraprukpisut Vice President Business Development  Mastercard Asia / Pacific Pte., Ltd 
3 Mr.Jiradej  Jaturavith Advisor Mastercard Asia / Pacific Pte., Ltd 
4 นางสาวอัจฉราภรณ์ นิลมา Deputy Manager Mitsui & Co. (Thailand) Ltd. 
5 Mr.Prawat  Phiencharoen Vice President  Siemens Ltd. (Thailand) 
6 Mr.Sia  Kah Seng General Manager ST Electronics (Thailand) Company 

Limited 
7 Mr.Thanapong  Pongkham AFC Manager ST Electronics (Thailand) Company 

Limited 
8 Dr.Piyapun  Kaokitvirach Senior Marketing Manager ST Electronics (Thailand) Company 

Limited 
9 Ms.Vipawan Intarakupt Assistant Marketing Manager ST Electronics (Thailand) Company 

Limited 
10 Benjamin  Giam Department Head of Ticketing ST Electronics (Thailand) Company 

Limited 
11 Dr.Chawanakorn Mantala Head of Project Management ST Electronics (Thailand) Company 

Limited 
12 Ms.Doungrat Punsupol Key Account Manager Ground 

Transportation 
Thales (Thailand) Ltd.   

13 Ms.Pornwipa  Jaiphian Personal Assistant To K.A.M around 
transportation 

Thales (Thailand) Ltd.   

14 Ms.Kwanrata Soponpana Head of Business Development UnionPay International Co., Ltd. 
(Thailand) 

15 Ms.Piyathida Chaovanasongtham Business Development Manager UnionPay International Co., Ltd. 
(Thailand) 
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โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คร้ังที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงาน Card Technology/Payment System/Supplier (ต่อ) 
16 Ms.Aphiradi  Phanthipchatuphon Business Management Manager UnionPay International Co., Ltd. 

(Thailand) 
17 Mr.Suripong  Tantiyanon Country Manager, Thailand  VISA Thailand 
18 Ms.Sirirat  Thiengtham Merchant Sales and Acquiring Director, 

Thailand 
VISA Thailand 

19 Mr.Puttipong  Tantipanarat Proucts Director-Digital Solutions VISA Thailand 
20 นายนพดล คูห์วัฒนศิลป์ Business Development Department 

Marketing Department First Vice President 
บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล  
(ประเทศไทย) จำกัด 

21 นายธนสิทธิ์  ตันสกุล Head of Technology Group บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด 
22 นางสาวกรองทอง  นิลวัชรารัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ (วิสาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่มและการคมนาคม) 
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด 

23 นายนันทวัฒน ์ กิตติวงษ์วัฒน ์ Senior BD Executive Transport บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด 
24 นายนิรันดร ์ ฟูตระกูล หัวหน้าฝา่ยการตลาด บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด 
25 นายวิศิษฎ ์ มูลทรัพย์ Deputy Managing Director บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด 
26 นายอารักษ ์ พรชัยขจรศักดิ ์ Technical Director บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด 
27 พล.อ.ต.สุรชัย  ศรีวิโรจน์ Senior Advisor บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี ่คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด 
28 คุณไพรวัน  แก้วจุมพล หัวหน้าชา่งเทคนิค บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี ่คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด 
29 นางสาวธัญลกัษณ ์ มณีเนตร ประสานงานโครงการฯ บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี ่คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด 
30 คุณศศิพิมพ์  อินทวิเชียร Corporate Development บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี ่คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

1 นายธัญชยาภรณ์  สมนึก ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และบริหารกลยุทธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด 
2 นายสุวิทย์  นิยมชาต ิ ผู้จัดการแผนกขายและบริการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด 
3 นายพรชัย  ปานบ้านแพ้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก ยูเนียน เซอร์วิส 524 

จำกัด 
4 นายกรยัวิทย์  ไกรเลิศวานิชพงศ์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โปรแอคทีฟ โลจิสตกิส์ จำกัด 
5 นางสาวเรณ ู ภาคานาม Information Technology Manager บริษัท สาย 25 ร่วมใจ จำกัด 
6 นางสาววภิาวรรณ คุ้มศิริ เจ้าหน้าที่เดินรถ บริษัท สาย 25 ร่วมใจ จำกัด 
7 นางภัทกิตติกา  เดโชดมพันธ ์ หัวหน้าฝา่ยพัฒนาธุรกจิและการตลาด บริษัท แอร์เพย ์(ประเทศไทย) จำกัด 
8 นายอรรถพล จันทรสาขา กรรมการบริหาร ttriple travel co.,ltd.  
9 นายธนณฏัฐ ์ เตชะวิจิตรไพศาล  หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย สำนักงานกฎหมายธนณัฏฐ ์
10 นายสมชาย  จิรพงศ์พิทักษ์  ผูจ้ัดการ  บริษัท ไซเฟอร์ จำกัด 
11 นางสาวรัชน ี ธนารักษว์งศ์ บัญชี  บริษัท สหมิตร จำกัด 
12 นายชลธ ี ธนารักษว์งศ์  การตลาด  บริษัท สหมิตร จำกัด 
13 นายปภินวิช วสุภัทรภิญโญ  กรรมการบริษัท  บริษัท เซ็นเทอริกซ์ เซอร์วิสเซส แอนด์  

คอนซัดติ้ง จำกัด  
14 นายวฤธ  วงศ์สุบรรณ  นักประชาสัมพันธ์  บริษัท ดาวฤกษ ์คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด 
15 นายสมเกียรติ  วรเจิดเจริญ  ผู้จัดการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 
16 นายสุพัฒน ์ เหลืองธาดา Manager SP Management 
17 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี  รองผู้จัดการ SP Management 
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ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
สื่อมวลชน 

1 คุณสุรางค์รัตน์ เจนการ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
2 คุณสุปราณ ี รอดคล้ายขลิบ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 
3 คุณเสมอใจ มณีโชติ ผู้สื่อข่าว BLT (โซเชียลมีเดีย) 
4 คุณอนัญญา  จั่นมาล ี ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ 
5 คุณนภสร แก้วคำ ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

(สวท.) กรมประชาสัมพันธ ์
6 คุณวิภูษา สุขมาก ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 
7 คุณนันทภัค เมนัช ผู้สื่อข่าว บ้านเมืองออนไลน์ 
8 คุณเขมิกา พรมพันใจ ผู้สื่อข่าว  ไทยรัฐทีวี 
9 คุณธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์ ผู้สื่อข่าว  ช่อง 7 

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
1 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนกังานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร  
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 

2 นายเริงศักดิ์  ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและ
จราจร 

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 

3 นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนกังานโครงการบริหารจดัการ
ระบบตั๋วร่วม 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

4 นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วรว่ม สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

5 นางสาวธราธิป พวงจันทน์หอม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบตั๋วร่วม สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

6 นายปริญญา  ถนัดทาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

7 นางกันตินันท์ ภู่ศิร ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วรว่ม (สตร.) 

8 นางสาวกิตติยา  แก้วม ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

9 นายสายนันทน์  หัสดิน หัวหน้างานธุรการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

10 นางสาวทัยวรรณ  โกยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

11 นางสาวสุรีภรณ์  เทพสืบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

12 นางสาวรัชพัณณ์ นราธำรงค์สิทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

13 นางสาวสิริภัทร  ขวัญเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

14 นายณัฐณรงค์  สูฝน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

15 นางสาวสมพร การะเกต ุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

16 นายสุริยะ  ม่วงชุ่ม พนักงานธุรการ ระดับ 3 สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ 
ตั๋วร่วม (สตร.) 

17 นางทัศนันท์  ทองชมภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
18 นายจิรวุฒ ิ ปานพรม นิติกรปฏิบัติการ สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
19 นายคณิน  คเชนทร์ชัย นิติกรปฏิบัติการ สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
20 นายศรัญญู  ยุทธนานันท ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คร้ังที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) (ต่อ) 
21 นางธนกร โบสถ์ทอง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
22 นางสาวรุจิรา  ตัณฑพงษ์ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
23 นางสาวฐิติมา  ขานหย ู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
24 นางสาวนฤมล ทรัพย์รุ่งเรือง เจ้าหน้าทีธุ่รการ สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
25 นางสาวดารา  วงค์โต นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (ฝ.ปชส.) 
26 นางศิริวรรณ  จันทวาศ นักประชาสัมพันธ์ปฏบิัติการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (ฝ.ปชส.) 
27 นางสาวต้นกัญญา รัตนาวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักแผนงาน (สผง.) 
28 นายณัฐสิทธิ์  จินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักแผนงาน (สผง.) 
29 นางวันวิสาข ์ สุคนธสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.) 
30 นายธนาธิป  เจริญรุ่งรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.) 
31 นางสาวพิณญาดา  เอี่ยมเหม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) 
32 นางสุกัญญา  ศิริโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) 
33 นางสาวบุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.) 
34 นางสาวกะชามาศ  กลั่นเสนาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.) 
35 นางสาวลลิศรา  วงศ์เลน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.) 
36 นางสาวกันต์กนษิฐ์  เสียมไหม หัวหน้ากลุ่มบริหารความมั่นคงด้านการขนส่ง สำนักแผนความปลอดภยั (สผป.) 
37 นายนพพร  จรุงเกียรต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนความปลอดภยั (สผป.) 
38 นายมนต์ชัย  ชุ่มอินทรจักร ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.) 
39 นางสาวสมใจ  รวยสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.) 
40 นายพรชัย  พัฒนาพงษ์สถิตย ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งและ

จราจรพื้นที่ 1 
สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร
ในภูมิภาค (สสภ.) 

41 นางสาวพัฐศศิกา  สถิรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร
ในภูมิภาค (สสภ.) 

42 นางสาวฟ้าสาง  ประยูรพันธ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร
ในภูมิภาค (สสภ.) 

43 นายนฤทธิ ์ มัยรัตน์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชำนาญการ 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและ
จราจร (ศทท.) 

44 นายศาตนันท ์ ดวงนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและ
จราจร (ศทท.) 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวเสาวนยี์  อึงอาร ี รองผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
2 นายเกรียงศักดิ์  ระบิลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
3 นายศรัณย์  บุญญะศิร ิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงบประมาณและ

การลงทุน 
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

4 นายชาญพล  นิลประภาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
5 ผศ.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนระบบขนส่งมวลชน บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
6 นางสาวรสา     กาญจนสาย             ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ระบบขนส่งมวลชน บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
7 นายธนารักษ ์ ศรีโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
8 รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

9 ผศ.ดร.ธารทัศน์  โมกขมรรคกุล    ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

10 นายสุรีย์   พร้อมพิมพ ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
11 Mr.Peter   Dodds ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและการจราจร

อัจฉริยะ  
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

12 นางพรทิพย์  ธนวงศ์วิบูลย ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
13 ดร.จำลอง   สุทิน ผู้เชีย่วชาญด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน   บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
14 ดร.กิรติพงศ์  แนวมาล ี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
15 นายวรวิทย ์ วิบูลย์ปัทมา  นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
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โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม ครั้งที่ 1 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คร้ังที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
ที่ปรึกษา (ต่อ) 
16 นายพลพฤทธิ์   พนาสถิตย ์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
17 นางสาวสายน้ำผึ้ง  เหมือนเพชร นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
18 ดร.สลิลธร  ทองมีนสุข นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
19 นางสาววภิาดา บุญเลิศ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
20 นายณภัทร ภัทรพิศาล นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
21 นางสาวมาลีญา ด่านธำรงกูล นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
22 นางสาวไพรรัตน์  ช้างเย็นฉ่ำ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
23 นายกฤษณพล   เทพรัตน์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
24 นายสุปรียพงษ์   ตากรวด นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
25 นายชินวัชร ์ แย้มมา นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
26 นางสาวชฎาทิพย ์  บุญธรรม นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
27 นายแทนไท  อดิศัยมนตรี นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
28 นายชนนกฤษฎิ ์ ตั้งสุริยกรณ์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
29 นางสาวณัฐลินีญ์  ศิริพรรณาภิวัฒน์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
30 นางสาวธิติญา   สิงห์เหาะ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
31 นางสาวจรัสลักษณ์   ผลบริบูรณ์เจริญ เลขานุการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 


