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โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 

  
1. ความเป็นมา 
 
กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มอบนโยบาย 
ให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม และโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ CCH เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง  และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบ 
การเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน  
  
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและคา่โดยสารรว่มมาประยุกต์ใช้งาน โดยได้ดำเนนิโครงการที่เกีย่วข้อง ดังนี้ 
 

1) โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้  
(พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นการศึกษาวางแผนเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับใช้กับระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และสามารถใช้ร่วมกับระบบการจ่ายเงินอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการ
รายได้ (Clearing House) ซึ่งจะเป็นศูนย์เช่ือมโยงข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารและจัดสรรรายได้แก่ผู้ประกอบการระบบ
ขนส่งมวลชนแต่ละราย ตลอดจนผู้ประกอบการอื่นๆ ที่เข้ามาร่วมกับระบบตั๋วร่วม 

2) โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบและการเช่ือมต่อ  (พ.ศ. 2553) ได้ศึกษาถึง
โครงสร้างค่าโดยสารร่วม (Common Fare) และรูปแบบของค่าโดยสารที่เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับตั๋วโดยสารร่วม
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3) โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) (พ.ศ. 2560) เป็นการดำเนินการ
ศึกษาออกแบบระบบตั๋วร่วม ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบของศูนย์การบริหารจัดการรายได้ นอกจากน้ี ยังได้ดำเนินการ
สนับสนุน สนข. ในการคัดเลือกผู้จัดทำ และควบคุมงานการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 

4) โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) (พ.ศ. 2560) เป็นการจัดทำระบบการ
เช่ือมโยงข้อมูลและระบบบริหารจัดการรายได้จากค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนที่จะร่วมกับระบบตั๋วร่วม โดยได้พัฒนา 
“ระบบบัตรแมงมุม” เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 
นอกจากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังได้ดำเนินโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common 
Ticketing Management Consultant: CTMC) (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการ CCH ของ สนข. เพื่อเสนอแนะ
แผนบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วมในระยะยาว ให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้ยังไม่สำเร็จผล อีกทั้ง หน่วยงานของรัฐ
และผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการเจรจาเชิงธุรกิจในการกำหนดและประกาศใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่ วม 
(Common Fare) สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมทั้งหมด ดังนั้น ในปัจจุบัน “ระบบบัตรแมงมุม” จึงสามารถใช้ได้
กับระบบขนส่งมวลชนสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินเท่านั้น โดยทำหน้าท่ีเสมือนเป็นบัตรแทนเงินสด  
 
สนข. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการบริหาร
จัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ทั้งนี้ การศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมครั้งนี้ มีผลลัพธ์หลักท่ีสำคัญของการดำเนินงาน ได้แก่  
 

1) โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม  
2) แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วมและ

สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม) 
3) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร  
4) ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....)  
5) แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
6) แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล 
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2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วร่วม 
 
ระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) เป็นระบบท่ีนำมาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งมวลชนในเมืองสำคัญต่างๆ  โดยจำเป็นต้องใช้ร่วมกันกับ
อัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) เพื่อทำให้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในเมืองนั้น เปรียบเสมือนเป็นโครงข่ายเดียวกัน 
(Integrated Network) โดยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และค่าโดยสารร่วม ต้องอยู่ภายใต้กลไกการกำกับดูแลและการจัดการรายได้
จากค่าโดยสารที่ชัดเจนและเป็นธรรม และมีเป้าหมายร่วมกันคือ การเอื้อให้เกิดความสะดวกและประหยัดแก่ผู้โดยสาร เพื่อกระตุ้นให้มี
ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนมากท่ีสุด  
 
2.1  แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมและโครงสร้างพื้นฐาน  
 
จากการทบทวนผลการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมในประเทศต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า บรรดาเมืองใหญ่ๆ ท่ัวโลกยังคงใช้ ระบบการจัดเก็บ 
ค่าโดยสารอัตโนมัต ิ(Automatic Fare Collection System: AFC) ในการจัดเก็บค่าโดยสาร ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้สื่อกลางในการชำระ
ค่าเดินทาง (Ticket Media) ที่แตกต่างกัน และในบางพื้นท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยีได้หลายรูปแบบ เนื่องจากเทคโนโลยีประเภทเดียว
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของผู้เดินทางได้  
 
การพัฒนาในอนาคต มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการออกบัตรโดยสารเป็นรูปแบบการชำระเงินที่ก้าวหน้าขึ้น โดยพัฒนาจากเทคโนโลยี  
Ticket-based มุ่งสู่ Account-Based และเปลี่ยนการจำหน่ายบัตรโดยสารกระดาษ หรือบัตรโดยสารแม่เหล็ก เป็นเทคโนโลยีแบบ 
Contactless (Near Field Communication (NFC) หรือ 2D Barcode (QR-Code)) เช่ือมโยงข้อมูลด้านการเดินทาง การวางแผน 
การเดินทาง การชำระค่าโดยสาร และการจำหน่ายบัตรโดยสารไว้ในระบบของโทรศัพท์มือถือและบัตรธนาคารชนิด Contactless  
เพื่อลดอุปสรรคในการใช้ระบบขนส่งมวลชน (รูปที่ 1) 
 

Account-Based Ticketing

cEMV
ABT Cards 

EMV

 
            ที่มา: โครงการศึกษาจดัทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 1 เทคโนโลยี Account-Based Ticketing (ABT) 
 
ดังตัวอย่างหลายประเทศที่นำเทคโนโลยีประเภทต่างๆ มาใช้ร่วมกันในการเดินทาง เช่น Transport for London (TfL) นำบัตรธนาคาร
ประเภท Contactless และการใช้ระบบ Apple Pay ในเมืองลอนดอน หรือ Transit Link Pte Ltd. ในสาธารณรัฐสิงคโปร์  
นำบัตรธนาคารประเภท Contactless มาประยุกต์ใช้กับระบบ SimplyGo หรือการใช้บัตรแสดงอัตลักษณ์ตัวบุคคล (Identity Token) 
เช่น บัตร PIV (Personal Identity Verification) ที่ออกโดยรัฐบาลในเมืองวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา 
 
ทั้งนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีการชำระเงินที่กว้างขึ้น มีผลกระทบสำคัญต่อระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร และ
ส่งผลให้หน่วยงานด้านการขนส่งจำนวนมากมีแนวคิดเปลี่ยนไปใช้ระบบการชำระเงินแบบ Open-loop  
 
นอกจากนั้น เมื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานซึ่งธนาคาร/สถาบันการเงินได้พัฒนามาก่อน ผู้ให้บริการขนส่งจึงสามารถลดต้นทุนในการพัฒน า
ระบบท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสาร การบำรุงรักษาระบบ และค่าใช้จ่ายบุคลากร  
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2.2 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย 
 
ในประเทศไทย ปัจจุบันผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย มีระบบการจำหน่ายบัตรโดยสาร การชำระบัญชี และการบริหารเงินสด
ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่สะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปยังระบบของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
รายอื่นๆ  
 
อย่างไรก็ตาม ระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย หากสามารถใช้ระบบ ABT โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี NFC และเครือข่ายการชำระเงิน
ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีอยู่ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดหา  
การจำหน่ายบัตรโดยสาร และการดำเนินธุรกรรมต่างๆ (แต่อาจต้องมีการปรับขั้นตอนและค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม) นอกจากนั้นแล้ว  
ผู้ถือบัตรยังสามารถใช้ระบบการชำระเงินสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ในธุรกิจนอกภาคขนส่งได้ ทั้งนี้  การศึกษามีกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาระบบตั๋วร่วมและรูปแบบการชำระเงิน 
บนพื้นฐานการใช้ ABT และการรองรับระบบ EMV (Europay, MasterCard, Visa) ในการชำระค่าโดยสาร รวมถึง การใช้งานและ 
ชำระเงินกับบริการอื่นนอกภาคขนส่ง (Non-Transit) ได้ในอนาคต (รูปที่ 2) 
 

NFC

FCCHCCH

NFC

EMV

 
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 
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3. โครงสร้างอัตราค่าโดยสารรว่ม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม  
 
3.1  โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม 
 
การวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว ดำเนินการโดยการศึกษาทบทวนวิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บค่าโดยสาร
ระบบขนส่งมวลชน กฎหมาย สัญญาสัมปทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์จัดทำ
ระบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม / โครงสร้างอัตราค่าโดยสารเดียว เพื่อเสนอแนะโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เป็นธรรม และ  
ให้ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมในระบบตั๋วร่วม โดยมีผลการศึกษาและข้อเสนอดังนี้ 
 
3.1.1 การศึกษา ทบทวน โครงสร้างค่าโดยสารและนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าโดยสาร 
 
1) โครงสร้างค่าโดยสารและกลไกการกำหนดอัตราค่าโดยสาร 
 
โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร เป็นตัวแทนแสดงความสมัพันธ์ระหว่างระยะทางที่เดินทางกับอัตราค่าโดยสาร โดยรูปแบบของโครงสร้างอัตรา
ค่าโดยสารที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ  
 
 (1)  โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบอัตราเดียว (Flat Fare) ซึ่งจ่ายค่าโดยสารในอัตราค่าโดยสารคงที่  
 (2)  โครงสร้างอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง (Distance-based Fare) ซึ่งเรียกเก็บค่าโดยสารจากระยะทางที่เดินทางจริง  
 (3)  โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบโซน (Zonal Fare) ซึ่งเรียกเก็บค่าโดยสารเมื่อมีการเดินทางผ่านเขตต่างๆ  
 
การกำหนดอัตราค่าโดยสาร หมายถึง วิธีในการกำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นต่ำ -ขั้นสูง ซึ่งจากการศึกษาแนวทางการกำหนดอัตรา 
ค่าโดยสารที่นิยมใช้ในต่างประเทศ สามารถสรุปแนวทางในการกำหนดอัตราค่าโดยสารออกเป็น 3 รูปแบบคือ 
 
 (1)  การกำหนดจากภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจ (Administered) ท่ีสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารทั้งขั้นต่ำและ 

ขั้นสูง โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราค่าโดยสาร  
 (2)  การกำหนดแบบกำกับดูแล (Regulated) ให้สิทธิการกำหนดอัตราค่าโดยสารแก่ผู้ให้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดที่ภาครัฐ

กำหนดขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการกำหนดเพดานขั้นสูง ซึ่งกำหนดจากสูตรปรับอัตราค่าโดยสาร  
 (3)  การกำหนดแบบแข่งขันด้านราคาภายในตลาด (Market Competitive) โดยการให้สิทธิผู้ให้บริการสามารถกำหนดอัตรา

ค่าโดยสารได้อย่างอิสระ ทั้งอัตราค่าโดยสารขั้นต่ำ / ขั้นสูง สามารถใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือในการควบคุมอัตรา  
ค่าโดยสาร  

 
2) การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ 
 
การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ เป็นการเปรียบเทียบอัตราค่าโดยสารระหว่างการใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และเงินสด รวมถึงการทบทวนอัตราค่าโดยสารเมื่อเดินทางข้ามระบบ ในประเทศที่สำคัญ คือ (1) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์)  
(2) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) (3) สหราชอาณาจักร (กรุงลอนดอน) และ (4) สาธารณรัฐเกาหลี (กรุงโซล) 
สรุปดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ 

ประเทศ 
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง ค่าโดยสารรว่ม 

เมื่อชำระผ่านบตัรโดยสาร บัตรโดยสาร เงินสด บัตรโดยสาร เงินสด 
(1) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

(สิงคโปร์) 
เร่ิมต้นที่  
0.92 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

เร่ิมต้นที่  
1.7 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

เร่ิมต้นที่  
0.92 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

เร่ิมต้นที่  
1.7 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง  
ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม 
เม่ือเปลี่ยนประเภทรถ 

(2) เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(ฮ่องกง) 

เร่ิมต้นที่  
4.8 ดอลลาร์ฮ่องกง 

เร่ิมต้นที่  
5 ดอลลาร์ฮ่องกง 

รถโดยสาร  
(แบบแฟรนไชส์) 
เร่ิมต้นที่  
2 ดอลลาร์ฮ่องกง 

รถโดยสาร  
(แบบแฟรนไชส์) 
เร่ิมต้นที่  
2 ดอลลาร์ฮ่องกง 

การเปลี่ยนการโดยสารจาก
รถไฟฟ้า ไปสู่รถโดยสาร 
ในเส้นทางที่กำหนด ภายใน
ช่วงเวลาท่ีกำหนดจะได้รับ 
ส่วนลดเท่ากับ 1 ดอลลารฮ์่องกง 

(3) สหราชอาณาจักร  
(กรุงลอนดอน) 

อัตราที่มีราคาต่ำที่สุด 
ช่วงเวลา Peak  
ราคา 1.70 ปอนด์ /
ช่วงเวลา Off-peak  
ราคา 1.50 ปอนด ์

มีอัตราเดียว  
(ไม่แยกช่วงเวลา 
Peak / Off-peak) 
เร่ิมต้นที่ 5.50 ปอนด์ 

จ่ายในอัตราเท่ากัน 
ไม่ว่าเดินทางในหนึ่ง
โซน หรือเดินทางผ่าน 
หลายโซน (เทีย่วเดียว
ราคา  1.55 ปอนด์) 

ไม่สามารถชำระ 
ด้วยเงินสด 

ไม่มีระบบค่าโดยสารร่วม 

(4) สาธารณรัฐเกาหลี  
(กรุงโซล) 

เร่ิมต้นที่  
1,250 วอน 

เร่ิมต้นที่  
1,350 วอน 

อัตราต่ำสุดเริ่มต้นที่ 
900 วอน 

อัตราต่ำสุดเริ่มต้นที่ 
1,000 วอน 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน
ประเภทรถ (Transfer)  
จากรถไฟใต้ดินไปข้ึน 
รถโดยสารประจำทางชำระ
เฉพาะค่าโดยสารเพิ่มเติม 
ในทุก 5 กิโลเมตร หลังจาก
เดินทางเป็นระยะทาง 10 
กิโลเมตรแรก โดยมีค่าโดยสาร
เพิ่มเติมกำหนดไว้ที่ 100 วอน 

ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 
 
3.1.2 อัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบันและการกำหนดค่าโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้า 

 
ปัจจุบันโครงสร้างต้นทุนและรูปแบบการลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าแต่ละโครงการนั้ นแตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุให้การกำหนดอัตรา 
ค่าโดยสารและการระบุเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของสัญญาสัมปทาน รวมถึงกลไกในการปรับอัตราค่าโดยสารมีความต่างกัน 
อย่างไรก็ตาม โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายตัวและมีความซับซ้อนของระบบเพิ่มมากขึ้น  
จึงควรต้องมีการกำหนดค่าโดยสารที่เป็นราคากลางของระบบรถไฟฟ้า โดยการกำหนดให้โครงการรถไฟฟ้าทุกโครงการใช้ตาราง 
ค่าโดยสารเดียวกันทั้งระบบ รวมถึงมีระบบการปรับอัตราค่าโดยสารที่เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้การกำหนดนโยบายสำหรับค่าโดยสารใน
ภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อมีราคาค่าโดยสารกลางของระบบรถไฟฟ้า จะส่งผลต่อโครงสร้างต้นทุน รูปแบบการลงทุน และ
สัญญาสัมปทานของโครงการรถไฟฟ้าแต่ละโครงการ 
 
3.1.3 ข้อเสนอในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม/ค่าโดยสารเดียว 

 
1) ข้อเสนอโครงสร้างค่าโดยสารร่วมและแนวทางการจัดสรรรายได้ค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้า 
 
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเบื้องต้น จากการวิเคราะห์โดยการใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม  
CPI Non-Food and Beverages (CPI NFB) ในการปรับ เริ่มพิจารณาที่พ.ศ. 2565 กำหนดอัตราค่าแรกเข้า เท่ากับ 14 บาท และ 
อัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 2.15 บาทต่อกิโลเมตร ท้ังนี้ กำหนดสมมติฐานให้อัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคแบบไม่รวมอาหารและ
เครื่องดื่ม (CPI NFB) เท่ากับร้อยละ 1.02 ต่อปี  
 
สำหรับการกำหนดกรอบอัตราค่าโดยสารสูงสุด เพื่อให้อัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมกับผู้โดยสารส่วนใหญ่ ดังนั้น รูปแบบอัตรา 
ค่าโดยสารแบบมีเพดานสูงสุด 2 ขั้น (รูปที่  3) จึงมีความเหมาะสมที่สุด โดยอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 14 บาท เพิ่มขึ้นตามระยะทาง
กิโลเมตรละ 2.15 บาทจนถึงช่วง 14 กิโลเมตรแรก ค่าโดยสารคงที่อยู่ที่ 42 บาท (เพดานสูงสุดขั้นที่ 1) จนถึงกิโลเมตรที่ 25  
โดยผู้โดยสารที่เดินทางในระยะทางต่อจากนี้ ควรต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มตามระยะทางต่อในอัตราเดียวกันกับช่วงก่อนหน้า เพื่อให้
สะท้อนถึงต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น จนถึงอัตราค่าโดยสารเพดานสูงสุดในข้ันท่ี 2 หรือเท่ากับ 65 บาท ตั้งแต่การเดินทาง 36 กิโลเมตรขึ้นไป 
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ทั้งนี้ การกำหนดค่าโดยสารในลักษณะนี้ทำให้อัตราค่าโดยสารอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเดินทางในระยะทางที่ไม่ไกลจนเกินไป และ  
เป็นอัตราสอดคล้องค่าความยินดีจ่ายค่าโดยสาร (Willingness to Pay) ที่ได้จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้โดยสารด้วย 
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 ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 3 ข้อเสนออัตราค่าโดยสารแบบมีเพดานสูงสุด 2 ขั้น 
 
สำหรับการจัดสรรค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้า เมื่อมีการกำหนดให้ใช้อัตราค่าโดยสารร่วม ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงระหว่าง
ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดสรรค่าโดยสารที่เหมาะสม ได้แก่ นำค่าแรกเข้ามาเฉลี่ยตามจำนวนระบบที่มีการเดินทาง 
และแบ่งค่าโดยสารตามสัดส่วนของระยะทางที่ผู้โดยสารเดินทางในแต่ละระบบ 
 
2) แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมและข้อเสนออัตราค่าโดยสารร่วมเชื่อมต่อข้ามระบบ 
 
แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสามารถกำหนดเป็น 2 ระยะ (รูปที่ 4) ได้แก่  
 

• ระยะที่ 1 (Phase I) อัตราค่าโดยสารร่วมภายในระบบรถไฟฟ้า 
• ระยะที่ 2 (Phase II) อัตราค่าโดยสารเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอ่ืนเข้ากับระบบรถไฟฟ้า 

 

                       

การเดินทางข้ามระหว่างระบบรถไฟฟ้า

ประกาศใช้ 
พ ร บ  การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

การเดินทางเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนอ่ืน

Phase I

Phase II

พ ศ 

 
 ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 4 แผนการประยุกต์ใช้อัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว 
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อย่างไรก็ตาม อัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับระบบรถไฟฟ้า (Phase I) ควรต้องมีการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าให้ใช้ตาราง 
ค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกัน และสำหรับแนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารข้ามระบบ (Phase II) เช่น ระหว่างรถไฟฟ้า 
กับรถโดยสารประจำทางหรือเรือโดยสาร นั้นไม่สามารถใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกันได้ เนื่องจากต้นทุนที่แตกต่างกัน  
ซึ่งการใช้วิธีการลดค่าข้ามระบบ (Transfer Discount) จะเหมาะสมมากกว่า ดังนั้น จึงเสนอแนวทางในการให้ส่วนลดค่าโดยสาร 
เมื่อมีการเช่ือมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร ดังนี้ 
 

1) การเช่ือมระหว่างระบบรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสาร 5 บาท สำหรับ 
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลด 10 บาท เนื่องจากรถโดยสารประจำทางทั้ง 2 รูปแบบ มีอัตรา 
ค่าโดยสารที่แตกต่างกัน จึงเสนอให้มีส่วนลดราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกันด้วย 

2) การเช่ือมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้าและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 10 บาทขึ้นอยู่กับอัตราค่าโดยสาร
ของเรือโดยสารแต่ละเส้นทาง 

3) การเช่ือมต่อระหว่างรถโดยสารประจำทางและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาท 
 
3.2  แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม 
 
สาระสำคัญของผลการศึกษา เรื่อง “แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม” ประกอบด้วย  
 

1) อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม 
2) แนวทางการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ 

 
3.2.1 การวิเคราะห ์อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบต๋ัวร่วม 
 
จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากการเก็บค่าธรรมเนียมในระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง สามารถสรุป
รายการทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ตั๋วร่วม (บัตร ABT) จำแนกตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (รูปที่ 5) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) Fare : อัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บจากผู้ถือบัตร  
2) Transaction Fee : ค่าธรรมเนียมทางการเงิน ในการจัดทำรายการ ประกอบด้วย 

(1) Issuer Fee : ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ออกบัตร (Issuer) ที่เรียกเก็บจากผู้ถือบัตร 
(2) Acquirer Fee : ค่าธรรมเนียมสำหรับผูร้ับชำระเงิน ที่จัดสรรระหว่างผู้รับชำระเงินแทนผู้ประกอบการขนส่ง (Transit 

Acquirer) และ ผู้ชำระดุล (Financial Acquirer) ดังนี ้
• Interchange Fee: ค่าธรรมเนียมที่ Acquirer จ่ายให้ Issuer โดยเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ 

แบ่งตามประเภทธุรกรรม (Transaction Type) (ตัวอย่างเช่น หากเป็น Travel Service (ตามMerchantCategory 
Code (MCC)) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Interchange Fee ของ Mastercard ค่าปัจจุบันอยู่ที่ 0.05% + $0.21) 

• Merchant Discount Rate (MDR): ค่าธรรมเนียมที่ Acquirer เรียกเก็บจากผู้ประกอบการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าระบบสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการลงทุนอุปกรณ์ของ Acquirer 

• Switching Fee หรือ Network Fee หรือ Assessment Fee หรือ Card Scheme Fee: ค่าใช้จ่ายที่  Issuer 
และ Acquirer จ่ายให้ Switching / Card Scheme ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม (Transaction Type) และ
ประเทศที่ใช้จ่าย ซึ่งแบ่งเป็น (1) บัตรที่ใช้ Switching ต่างประเทศ (จ่ายให้ Visa หรือ Mastercard หรือ Union Pay 
หรือ JCB หรือ AMEX) และ (2) บัตรที่ใช้ Switching ในประเทศ (ITMX หรือ PCC หรือ TPN ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร) 

• CCH Fee หรือ Data Processing Fee: ค่าธรรมเนียมที่ผู้ รับชำระเงินแทน (Acquirer) ชำระให้แก่ CCH  
เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการให้บริการประมวลผลข้อมูล และดำเนินการจัดแบ่งรายได้ให้ผู้ประกอบการระบบขนส่ง 
(Transit Operator) แต่ละราย ตามข้อตกลงทางธุรกิจที่ได้ตกลงระหว่างกัน  
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Items Passenger Issuer Acquirer
Card 
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Operator

(Merchant)
CCH

Fare

Issuer Fee

Ac
qu

ire
r F

ee

Interchange Fee

Merchant Discount Rate (MDR)

Switching Fee 

CCH Fee 
(Data Processing Fee)

    ค่าโดยสาร
                         ค่าธรรมเนียมการออกบัตร

    ค่าธรรมเนียมการช าระเงินในระบบตั๋วร่วม  
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 5 Financial Transaction Flow ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตร ABT จำแนกตามหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

เมื่อพิจารณากลไกการเดินทางโดยใช้ตั๋วร่วมในรูปแบบ cEMV ทั้งบัตรเดบิตและเครดิต เกิดค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องรับภาระ คือ 
Interchange Fee ทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้บริการ Card Scheme มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก จึงมีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ 
และยากที่จะกำกับดูแล ดังนั้น ในแต่ละประเทศจึงนิยมวางระบบรับส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศเป็นของตัวเอง ท่ีเรียกว่า 
Local Switching เช่นเดียวกัน ประเทศไทยมี บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด (PCC), บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (ITMX) และ 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (TPN) เป็น Local Switching สำหรับบัตรเดบิตที่ออกในประเทศมีธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นผู้กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ Acquirer และ Switching ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 
 
ทั้งนี้ ภาพรวมค่าธรรมเนียมทางการเงินจากการใช้บัตรในระบบ Open-loop ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ Issuer, Acquirer และ Card 
Scheme สามารถดำเนินการโดยแยกเป็น 2 CCH สำหรับ 1) บัตรโดยสารเดิม และ 2) บัตรที่ใช้ระบบตั๋วผูกบัญชี (ABT) หรือ cEMV 
(แสดงดัง รูปที่ 6) (เนื่องจากระบบ ABT หรือ cEMV ต้องการความปลอดภัยในระดับสูง และระบบ EMV ต้องมีการรับรองจาก EMVCo 
จึงควรแยก CCH ต่างหากเพือ่ความสะดวกในการบริหารจัดการ)  
 
ดังนั้น แนวคิดการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ตั๋วร่วม ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ควรพิจารณาจาก 
 

(1) รายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ จากผู้โดยสารที่เปลี่ยนเส้นทางเดินทางโดยใช้ตั๋วร่วม 
(2) การมีรายได้เพียงพอต่อต้นทุนการดำเนินการระบบตั๋วร่วม โดยไม่มุ่งหวังกำไร 
(3) การเทียบเคียงกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ตั๋วร่วมในประเทศอื่น ที่มีลักษณะสอดคล้องกับประเทศไทย  

และประสบความสำเร็จ 
 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในลักษณะ Bottom-Up Approach การพิจารณาต้นทุนการปรับปรุงระบบของผู้ประกอบการ (Operator) นั้น 
Transaction Fee สามารถพิจารณาจากเงินลงทุนในการปรับปรุงระบบให้รองรับระบบตั๋วผูกบัญชี (ABT) และระบบฐานข้อมูลการเดินทาง 
(ทั้ง Front-end และ Back-end) เทียบกับจำนวน Transaction ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาอายุการใช้งานของระบบ  
 
จากการวิเคราะห์ตามแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าในระยะแรกต้นทุนการทำรายการธุรกรรม (Transaction Cost) อาจสูง 
เนื่องจากปริมาณการเดินทางจากระบบตั๋วร่วมยังไม่มาก และต้นทุนการทำรายการธุรกรรม (Transaction Cost) ควรลดลงเนื่องจาก
ระบบรถไฟฟ้าสายใหม่ เปิดให้บริการมากขึ้น (ตารางที่ 2) โดยสามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน (Transaction Fee) 
เบื้องต้น ได้ดังตารางที่ 3 
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Operator 1 Operator 2 Operator ... Operator N

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน

....

8. Acquirer 
   จ่ายเงินให ้ Operator
   โดยห ัก MDR

(Processing Fee)
   จาก Operator

3.1 CCH ส่งข้อมูลยอด เงิน
ที่ต ้องเรียกเก บให ้ Acquirer
(  ช่วงเวลาที่ก าหนด)

2.1 Operator ส่งข้อมูล
เมื่อเข้าระบบขนส่ง
(  ช่วงเวลาท ี่ก าหนด) 2.2 Operator ส่งข้อมูล

เมื่อออกจากระบบขนสง่
(  ช่วงเวลาท ี่ก าหนด)

3.2 CCH ส่งข้อมูลยอด เงิน
ที่ต ้องเรียกเก บให ้ Acquirer 
เมื่อครบ xx บาทหรือ xx วัน
(แล้วแต ่สิ่งใดจะถึงกอ่น)

Central Clearing House 
(CCH)

Financial
Central Clearing House 

(FCCH)

ผู้ออกบัตร 
 Issuer)

ผู้รับบัตร 
 Acquirer)

Data  Flow
Monetary  Flow

4. Acquirer ส่ง transaction เพื่อเรียกเก บเงนิจาก  Issuer

6. Issuer จ่ายเงินค่าใช้จ่ายท ีเ่กิดจากการเดนิทางให ้Acquirer โดยห ัก interchange fee (รวม Switching)

7.4 บัตร AMEX
     เรียกเก บเงินจากผ ูถ้ือบตัรโดยตรง

ผู้ถือบัตร
(Cardholder)

Switching

Credit Card Scheme

Local Debit Card Scheme

Switching Fee

7.2 
บัตรเครดติ
เรียกเก บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการเดนิทาง
ของผ ู้ถือบ ัตร
เมื่อครบรอบเดอืน
และช าระ ายหลัง

7.1 
บัตรเดบิต

ต ัดค่าใช้จ่ายท ีเ่กดิจาก
การเด ินทางจากบ ัชี

ผ ู้ถือบ ัตรท ันท ี

7.3
บัตร Card-Centric

ต ัดค่าใช้จ่ายท ีเ่กดิจาก
             การเด ินทางจาก e-Purse

ของผ ู้ถือบ ัตรทนัท ี

1. ผ ู้ถือบ ัตรเดนิทางโดยระบบขนส่งมวลชน

2 3 บ ัต ร Card-Centric ที่ Issuer กับ Acquirer เป ็นองค์กรเดยีวกัน ตดัค่าใช้จ่ายท ีเ่กิดจากการเดนิทางจาก e-Purse ทันท ี

CCH Fee

Bank Card ต ่างประเทศ

Bank Card ในประเทศ

Switching Fee 
for AMEX only

5. Issuer 
   อน ุมัต ิ Transaction

 
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที ่6  าพรวมระบบการชำระเงินด้วยบัตร และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น  
 

ตารางที่ 2 การประมา การ Transaction Cost 

รายการ 
ระยะแรก ระยะที่ 2 

พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2594 
Average Fare 1 

 
(บาทต่อคน-เที่ยว) 28.79 29.69 31.19 32.85 37.86 

จำนวน Transaction ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง (CCH) 

• รถไฟฟ้า (ล้านคน-เที่ยวต่อปี)  
• รถโดยสารประจำทาง (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 2 
• เรือโดยสารประจำทาง (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 3 

 
  

1,007 
70 
8 

 
  

1,299 
91 
10 

 
  

1,546 
108 
11 

 
  

1,590 
111 
11 

 
 

1,946 
136 
13 

Total Operation and Maintenance Cost (ล้านบาทต่อปี) 4 228 235 337 355  398 
Transaction Cost (บาทต่อ Transaction) 0.21 0.17 0.20 0.21 0.20 
Transaction Cost (ร้อยละของอัตราค่าโดยสาร) 5 0.73 0.57 0.65 0.63 0.52 

หมายเหตุ: 1 ราคาปี พ.ศ. 2564   
 2 รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 
 3 เรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา เรือโดยสารในคลองแสนแสบ เรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม และ เรอืโดยสารในคลองภาษีเจรญิ 
 4 ไม่รวมเงินลงทุนสว่นของศูนย์บริหารจัดการรายไดก้ลาง 
 5 เทยีบกับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 
 
ตารางที่ 3 อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน (Transaction Fee) ของการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

ประเ ทบัตร ค่าธรรมเนียม 
บัตรโดยสาร ABT / Card-Centric ในระบบขนส่ง ไม่ควรเกินร้อยละ 1.0 1 
บัตรเดบิตในประเทศ (บัตร cEMV) ไม่ควรเกินร้อยละ 0.55 2 
บัตรเครดิตในประเทศ (บัตร cEMV) ไม่ควรเกินร้อยละ 0.8 1 

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลปฐมภูม ิข้อมูลทตุิยภมูิ และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 
   2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 
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3.2.2  แนวทางการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ 
 
แนวทางการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงทางธุรกิจและอัตราค่าธรรมเนียมในระบบตั๋วร่วมที่มีความเหมาะสมและ  
เป็นธรรม แสดงดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 แนวทางการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ  

รายการ เงื่อนไขข้อตกลง ข้อเสนอ 
ผู้ออกบัตร (Issuer) - ผู้ออกบัตรและบริหารจัดการบัตร องค์กรผู้ออกบัตรกำหนด 
ผู้รับบัตร (Acquirer) - ผู้รวบรวมข้อมูล องค์กรผู้ออกบัตรกำหนด 
การจัดเก็บข้อมูลในบัตร - ข้อมูลส่วนบุคคล 

- ข้อมูลมูลค่าเงินคงเหลือ 
องค์กรผู้ออกบัตรกำหนดร่วมกับ CCH 
 

- ข้อมูลการเดินทาง CCH 
ประเภทผู้ถือบัตร - บัตรชนิดต่างๆ ตัวอย่าง บัตรบุคคลทั่วไป บัตรนักเรียน/นักศึกษา  

บัตรผู้สูงอายุ ฯลฯ 
ทุกองค์กรกำหนดร่วมกัน 

- บัตรธนาคาร (เดบิต/เครดิต)   ไม่มีส่วนลด 
ผลิตภัณฑ์ (Product) - ตั๋วร่วมตามระยะทาง  

- ตั๋วร่วมประเภทอื่นๆที่อาจมีในอนาคต (เช่น One day pass) 
องค์กรผู้ออกบัตรกำหนด 

การแบ่งรายได้ - ค่าแรกเข้า เฉลี่ยตามจำนวนระบบทีม่ีการเดินทาง 
(โครงสร้างค่าโดยสารร่วม) 
 

- ค่าโดยสาร จัดสรรตามสัดส่วนของระยะทาง 
ที่ผู้โดยสารเดินทางในแต่ละระบบ
(โครงสร้างค่าโดยสารร่วม) 

เงินลงทุนระบบ AFC - ค่าปรับปรุง front-end รัฐลงทุน (ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง) 
 - ค่าบำรุงรักษา ผู้ประกอบการรับผิดชอบเอง 
เงื่อนไขการเดินทาง
เชื่อมต่อ 

- เงื่อนไขจำนวนคร้ัง ในการเดินทางเชื่อมต่อ (Number of Transfer) 
สำหรับการเดินทางรวมทุกระบบต่อเที่ยวการเดินทาง (O-D) 
(แต่ต้องไม่ใช้การบริการระบบขนส่งมวลชนในเสน้ทางการเดินทางเดิม) 

ไม่เกิน 5 คร้ัง 

- เงื่อนไขระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า-รถไฟฟ้า  ไม่เกิน 30 นาท ี
- เงื่อนไขระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า-ระบบอื่นๆ  ไม่เกิน 60 นาท ี
- เงื่อนไขระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางรวมทุกระบบต่อเที่ยวการเดินทาง (O-D) ไม่เกิน 120 นาที 

การควบคุม 
การใช้งานบัตร 

- เป็นข้อกำหนดเพ่ือควบคุมการใช้งานตั๋วร่วม ตัวอย่างเช่น สถานะบัตร/
ลำดับการเข้าออก/การระงับใช้บัตร/อายุบัตร/การใช้งานคร้ังล่าสุด/ 
วันหมดอายุเที่ยวเดินทาง/จำนวนเที่ยวเดินทาง/มลูค่าขั้นต่ำที่อนุญาต 
ให้เข้าระบบ/การใช้งานเกินเวลาที่อนุญาต ฯลฯ 

องค์กรผู้ออกบัตรกำหนด 

การดำเนินการ 
เกี่ยวกับบัตร 

- การขายบัตร 
- ราคาบัตรใหม่ 
- การขอคืนมูลค่าบัตร 
- การเปลี่ยนบัตร 
- การปรับปรุงบัตร 
- การแก้ไขบัตรที่มีมูลค่าติดลบ 

องค์กรผู้ออกบัตรกำหนด 

- จำนวนเงินที่อนุญาตให้ติดลบได้สูงสุด ทุกองค์กรกำหนดร่วมกัน 
- การสอบถามข้อมูลในบัตร (Card Inquiry) องค์กรผู้ออกบัตรกำหนด 
- การเพ่ิมมูลค่า/การเพ่ิมมูลค่าอัตโนมัติ 

 
ดำเนินการได้ที่สถานี หรือ  
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

บัตรส่วนลด - ผู้สูงอาย ุ
- เด็ก นักเรียน/นักศึกษา 
- คนพิการ 

องค์กรกำกับดูแลเป็นผู้กำหนด 

เงื่อนไขการใช้งานบัตร - เงื่อนไขการใช้งานในภาคขนส่ง 
- เงื่อนไขการใช้งานนอกภาคขนส่ง 

องค์กรผู้ออกบัตรกำหนด 

หมายเหตุ: O-D (Origin-Destination)  
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 
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4. แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการชดเชยรายได้  
จากค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม) 

 
แผนการลงทุนพัฒนาระบบตั๋วร่วม พิจารณาเป็น 2 ส่วน 
 

1) การลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม 
2) การเตรียมความพร้อมในการจัดตัง้กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม  

 
4.1  การลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม 
 
การลงทุนหลักในส่วนนี้ ประกอบด้วย (1) เงินลงทุนในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) และ 
(2) เงินลงทุนในการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection: AFC)  แสดงดังรูปที่ 7 
 

ล าดับ รายละเอียด
ผู้ด าเนินการ

ท่ีมาของเงินลงทุนผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม

Initial Investment 
 การลงทุน CCH

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

  ✓
     ล้านบาท 

ภาครัฐ

 การลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบ AFC
- Front-end
- Back-end
- PCI DSS, EMV Certification

 ✓
       ล้านบาท  

 ภาครัฐหรือผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน 
โดยขึ้นกับการเจรจาระหว่าง
คู่สัญญาร่วมลงทุน

Operation & Maintenance
 การด าเนินการและบ ารุงรักษา CCH  ✓ บริษัทบริหารจัดการระบบ

ต๋ัวร่วม การบริหารจัดการ CCH  ✓ 
 EMV Audit ระบบ AFC ของ CCH  ✓ 
 การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ AFC  ✓  ผู้ประกอบการระบบขนส่ง

มวลชน EMV Audit ระบบ AFC ของ Operator ✓

Initial Investment Operation & Maintenance

ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่   ป ที่   ป ที่   ป ที่   ป ที่   … … …ช่วงพัฒนาระบบตั๋วร่วม 

 
  หมายเหตุ: การลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบ AFC ของผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า 
  ที่มา: โครงการศึกษาจดัทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 7 แผนการลงทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม  
 

4.2  การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนสง่เสริมระบบตั๋วร่วม 
 
4.2.1 หลักการในการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม 
 
โดยหลักการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตั๋วร่วมจะเกิดสูงสุดเมื่อมีการดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้ค่าโดยสารร่วม  
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้โดยสารมีความสะดวกเพิ่มขึ้น ในขณะที่เสียค่าโดยสารในอัตราที่ต่ำลง โดยโครงสร้างค่าโดยสารร่วมจะช่วยให้ผู้โดยสาร
จ่ายค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว ในการเดินทางเช่ือมต่อในโครงข่ ายระบบรถไฟฟ้า อีกทั้งยังทำให้ค่าโดยสารตามระยะทางลดลงด้วย  
ดังนั้นจึงสามารถโน้มน้าวให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะรถไฟฟ้ามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
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เนื่องจากการดำเนินการระบบตั๋วร่วมจำเป็นต้องมีการลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment) ทั้งในส่วนของภาครัฐ (ศูนย์บริหารจัดการ
รายได้กลาง) และในส่วนของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (การปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ) โดยในส่วนของ
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนนี้ ภาครัฐอาจจำเป็นต้องช่วยสนับสนุนการลงทุน เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการจนเกินไป  
 
นอกจากนี้ แม้ว่าการใช้ค่าโดยสารร่วมจะส่งผลให้มีผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่การที่ค่าโดยสาร
เฉลี่ยต่อเที่ยวของผู้โดยสารลดลง ก็อาจส่งผลต่อรายได้รวมของผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้าภาคเอกชนที่ให้บริการในปัจจุบันภายใต้
สัญญาร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost ที่มีการกำหนดโครงสร้างค่าโดยสารไว้ในสัญญาอยู่แล้ว  
 
ดังนั้น เพื่อให้ภาครัฐมีเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการรองรับภาระทางการเงินที่เกิดขึ้น และสามารถส่งเสริมให้ระบบตั๋วร่วมและ  
ค่าโดยสารร่วมดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยไม่เป็นภาระกับระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปี จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้ง “กองทุน
ส่งเสริมระบบตั๋วร่วม” ขึ้น เพื่อ (1) สนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนในการลงทุนปรับปรุงระบบจัดเก็บ
ค่าโดยสารอัตโนมัติ และ (2) สนับสนุนผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วมในการให้บริการระบบขนส่งมวลชน 
 
4.2.2 แนวทางการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม 
 
เพื่อให้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาระด้านการเงิน การคลังแก่ภาครัฐ  
ต่ำที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมจำเป็นต้องมีทุนและสภาพคล่องเพียงพอต่อการใช้จ่ายหลักท่ีสอดคล้องกับหลักการ
ของการจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งรวมถึง 
 

1) สนับสนุนการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนของผู้ประกอบการ เนื่องจากการนำค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้ 
2) สนับสนุนเงินลงทุนพัฒนาระบบ AFC ในส่วนของผู้ประกอบการ เพือ่ให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วม (และค่าโดยสารร่วม) 
3) จัดสรรเงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรนเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  

การประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม) 
4) ชำระหนี้เงินกู้เพ่ือการจัดตั้ง ปรับปรุงระบบตั๋วร่วม รวมถึงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุน 
5) บริหารเงินคงเหลือในกองทุนเพื่อนำไปลงทุนให้เกิดดอกผลเพื่อการใช้จ่ายของกองทุน 

 
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ขนาดของกองทุนฯ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม แสดงดังรูปที่ 8 
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หมายเหตุ : ไม่รวมเงนิลงทุนศูนย์บริหารจัดการรายไดก้ลาง (Central Clearing House: CCH) และระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ  

(Automatic Fare Collection: AFC) ของผู้ประกอบการ 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 8 การประมา การวงเงินที่จำเป็นของกองทุนส่งเสริมระบบต๋ัวร่วม  
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4.2.3 การจัดต้ังกองทุนส่งเสริมระบบตัว๋ร่วม 
 
ในกรณีของการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมนั้น ยังไม่สามารถระบุแหล่งรายได้สำหรับนำเข้ากองทุนได้อย่างชัดเจน ดังนั้น  
ในร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนฯ จึงควรเปิดช่องทางการจัดสรรรายรับและการระดมทุนเข้ากองทุนฯ ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว 
ในการบริหารจัดการ โดยมีหลักการในการพิจารณาที่มาของแหล่งเงินของกองทุนฯ ดังนี้ 
 

1) ที่มาของแหล่งเงินควรสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรม โดยอาจพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก ่
• เชิงพื้นที่ กล่าวคือ เป็นรายรับที่เกิดภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่มีระบบขนส่งมวลชน  

ที่เข้าร่วมกับระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 
• เชิงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ กล่าวคือ เงินท่ีจะนำมาเป็นรายรับเข้ากองทุนฯ ควรมีที่มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการขนส่ง การลดปัญหาการจราจรติดขัด การลดมลภาวะ และการลดอุบัติเหตุ 
2) การจัดสรรเงินจากแหล่งเงินเข้ากองทุนฯ ต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
3) ขนาดของเงินที่สามารถจัดสรรจากแหล่งเงินมีนัยสำคัญต่อขนาดของภาระการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตลอดจนช่วยสร้าง

สมดุลและสภาพคล่องที่เพียงพอแก่กองทุนฯ 
4) การจัดสรรเงินจากแหล่งเงินควรสร้างภาระด้านการเงินการคลังแก่ภาครัฐให้น้อยที่สุด 
5) สามารถจัดสรรเงินจากแหล่งเงินมาเข้ากองทุนฯ ได้ภายในปีเปิดให้บริการระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม หรือภายใต้

กรอบเวลาที่เหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายของกองทุนฯ 
 
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์แหล่งเงินที่อาจมีความเป็นไปได้ทั้งหลาย รวมถึงแหล่งเงินที่ได้รับคำแนะนำจากการประชุมกลุ่มย่อยที่ผ่านมา 
อาจกล่าวได้ว่า แหล่งเงินส่วนใหญ่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน (เช่น การเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มเติม การขอจัดสรรจาก
กองทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดสรรเงินจากแหล่งเงินดังกล่าวมาเข้ากองทุนฯ ได้ ในขณะที่แหล่งเงิ นส่วนอื่น  
(เช่น การขอปันผลประโยชน์จากสัญญาร่วมลงทุนระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบัน การขอปันกำไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องก่อนจัดส่ง
กระทรวงการคลัง เป็นต้น) ก็มีปัญหาในทางปฏิบัติที่ทำให้มีความซับซ้อนในการขอรับการจัดสรร ซึ่งหากรัฐบาลไม่มีนโยบายและแนวทาง
ในการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนที่ชัดเจนและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้ว อาจส่งผลให้รัฐบาล  
อาจจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรายปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ เอง  

 
5.  แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
 
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้ง 
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) ที่ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง หน่วยงานของรัฐและ
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการเจรจาเชิงธุรกิจ ในการกำหนดและประกาศใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม 
(Common Fare) (ซึ่งใช้เป็นอัตราค่าโดยสารเดียว) สำหรับระบบขนส่งมวลชนท่ีเข้าร่วมในระบบตั๋วร่วม  
 
นอกจากนั้นแล้ว หลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการชำระเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้นำการพัฒนา ได้แก่ (1) ระบบชำระเงิน 
ด้วยบัตร Oyster ของ Transport for London ในสหราชอาณาจักร (2) ระบบชำระเงินด้วยบัตร EZ-Link พร้อมด้วยระบบ SimplyGo 
ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ (3) ระบบชำระเงินด้วยบัตร Octopus ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยระบบ
ชำระเงินดังกล่าวถูกพัฒนาในรูปแบบ Account-Based Ticketing (ABT) ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สมควรนำมาเป็นตัวอย่าง
ประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 
 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม จึงมีแนวคิดจัดทำตั๋วร่วมรูปแบบ Account-Based Ticketing (ABT) 
เพื่อรองรับการใช้งานตั๋วร่วมแบบ open-loop โดยกำหนดความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม  
ซึ่งมีสาระสำคัญของผลการศึกษา ประกอบด้วย 
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5.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม และ 
การกำหนดอัตราค่าโดยสาร โดยจัดทำ จัดหา พัฒนาข้อมูล รวมทั้ง กำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลค่าโดยสารและการเดินทาง  
ด้วยระบบขนส่งมวลชน ทั้งที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม ให้สามารถเช่ือมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
วางแผนพัฒนาระบบตั๋วร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดย นำผลการศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาประกอบการศึกษา  
และกำหนดความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร  
ซึ่งประกอบด้วย  
 

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

รายได้กลางด้านการเงิน (Financial Central Clearing House: FCCH)  
 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
1) ฟังก์ชันระบบจัดเก บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Collection: AFC)  
 
ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบการบริหารจัดการค่าโดยสารที่ทำงานร่วมกันได้ ( Interoperable Fare Management  (IFM) System 
Architecture: ISO 24014-1 หรือ เรียกว่า “IFM SA”  ได้แบ่งออกเป็น 4 level ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ 
ตั๋วร่วมและองค์ประกอบแต่ละรายการ สามารถแสดงดังรูปที่ 9 ประกอบด้วย: 
  

1) Front-end System : 
• สื่อกลาง (Media) : เพื่อการชำระค่าโดยสาร  รวมถึง เหรียญโดยสาร (Token) บัตรอัจฉริยะ ตั๋วแถบแม่เหล็ก  

สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ (เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ) และไบโอเมทริกซ์ ที่ผู้โดยสารอาจประยุกต์ใช้เพื่อซื้อบัตรโดยสาร
สำหรับการเดินทาง 

• อุปกรณ์อ่านบัตรโดยสาร (Media Acceptance Devices: MAD) : ใช้ในการสื่อสารและอ่านสื่อกลางการชำระ 
ค่าโดยสาร รวมทั้งการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะและตรวจสอบความพร้อมของเงินท่ีจะชำระค่าโดยสาร 

• คอมพิวเตอร์ประจำสถานีของผู้ประกอบการ (Operator Station Computer: SC) : เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับ 
การบันทึกและดำเนินการขั้นต้นของธุรกรรมทั้งหมดของอุปกรณ์  Front-end ที่สถานีขนส่งใดๆ และ / หรือ 
ที่สถานีขนส่งเฉพาะในระบบอ่ืน เช่น ระบบบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง (Bus Depot System: (BDS)) 

2) Back-end System : 
• ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของผู้ประกอบการ (Operator Central Computer: CC) : ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

สำหรับบันทึกและรวบรวมข้อมูลธุรกรรมการเดินทางทั้งหมด ที่ดำเนินการบนโครงข่ายของผู้ ให้บริการ และ 
ส่งข้อมูลค่าโดยสารและพารามิเตอร์การด าเนินงานที่ได้รับจากศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางไปยังระบบคอมพิวเตอร์  
ที่สถานี / ประตูตรวจบัตรโดยสาร (Transit Gate) 

• ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) :ทำหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรมในเครือข่าย
การขนส่งสาธารณะทั้งหมด (ทุกรูปแบบการเดินทางที่อยู่ในระบบ) เพื่อจัดสรรรายได้ตามเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสาร 
และส่งมอบข้อมูล (จำนวนเงินที่ต้องชำระให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะต่างๆ) ไปยังผู้ออกบัตร ( Issuer) โดยผ่าน 
ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer)  
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หมายเหตุ: ISO 8583 :    international standard for financial transaction card originated interchange messaging 
ISO/IEC 7816 :   international standard related to electronic identification cards with contacts, especially smart cards, and more recently,  

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

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

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

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
รูปที่ 9  าพรวมสถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม   

 
อย่างไรก็ตามสามารถจำแนกโครงสร้างองค์ประกอบของระบบตั๋วร่วม  (ในรูปแบบของระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC))  
ที่ประมวลผลเชื่อมโยงกันท้ังระบบ แบ่งออกเป็น 6 ระดับ (ดังตารางที่ 5 และรูปที่ 10) 
 
ตารางที่ 5 องค์ประกอบระบบต๋ัวร่วม 

 ระดับที่ (Level) IFM Level 
1. สื่อกลางการชำระค่าโดยสาร (Fare Media)  1 
2. ระบบประมวลผลเคร่ืองอ่านบัตร (Front-end Card Processor)  1 
 ระบบประมวลผลที่สถานีของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Station Computer) 2 
3. ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์กลางผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator Central Computer) 3 
4. ระบบประมวลผลของผู้ออกบัตร/ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Issuer / Acquirer) 4 
5. ระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) 4 
6. ระบบประมวลผลศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (Financial Central Clearing House: FCCH) 4 

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
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บัตรโดยสารปัจจุบัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric1 บัตรแบบ ABT อ่ืน 

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

อัตราค่าโดยสารรว่มเสร็จสมบูรณ ์
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 10 Functional Requirement ระบบต๋ัวร่วม 
 

โดยการประมวลผลในระดับที่ 1, 2 และ 3 เป็น (ระบบคอมพิวเตอร์) ของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ซึ่งตอ้งปรับปรุง/
เพิ่มเติมเครื่องอ่านบัตร และ Software ให้สามารถรองรับบัตรโดยสารในรูปแบบ ABT Ticket Media ในอนาคต รวมทั้ง ต้องสามารถส่ง
ข้อมูลการเดินทางในแต่ละช่วงเวลาให้ CCH ได้ 
 
ในระดับที่ 4 ผู้ออกบัตร (Issuer) ในที่นี้คือ ผู้ออกบัตรในระบบตั๋วผูกบัญชี (ABT) สำหรับภาคขนส่ง (Transit) (และนอกภาคขนส่ง  
(Non-Transit)) และผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer)  
 
ในระดับที่ 5 ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) ทำหน้าท่ีรองรับการทำงานส่วนท่ีเกี่ยวกับ  การบริหารจัดการข้อมูลการใช้งาน 
ทั้งในระบบขนส่งและนอกภาคขนส่ง  การรับข้อมูลและชำระดุลให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมระบบ รวมทั้งการสรุปการประมวลผล
ข้อมูลออกเอกสารในรูปแบบรายงานและข้อมูลต่างๆ 
 
ในระดับที่ 6 ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH) ทำหน้าท่ีบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวกับการใช้งานจาก 
ABT Ticket Media รวมทั้งบัตร cEMV เท่านั้น เนื่องจากระบบตั๋วผูกบัญชี (ABT) หรือบัตร cEMV ต้องการความปลอดภัยในระดับสูง 
และต้องมีการรับรองจาก EMVCo จึงควรแยก FCCH ออกต่างหากจาก CCH เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ   
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นอกจากนั้นแล้ว ภาพรวมโครงสร้างทางฟังก์ชันระบบตั๋วร่วม (รูปที่ 10) ประกอบด้วย ฟังก์ชันหลัก ดังนี ้ 
(1) ระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System)  
(2) ระบบจัดการบัตร (Card Management System)  
(3) ระบบสินค้าและบริการ (Goods and Services System)  
(4) ระบบจัดการอุปกรณ์ (Device Management System)  
(5) ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management System)  
(6) ระบบการเงิน (Financial System)  
(7) ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร (Purse Management System)  
(8) ระบบค่าโดยสารและส่วนลด (Fare and Rebates System)  
(9) ระบบการออกรายงาน (Report System) และ  

(10) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)  
 
2) ฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) และศูนย์บริหารจัดการ

รายได้กลางด้านการเงิน (Financial Central Clearing House: FCCH) 
 
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ Central Clearing House (CCH) เป็นหัวใจสำคัญของระบบตั๋วร่วม ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ บริหาร
จัดการรายได้ และการชำระดุล เช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์กลางของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย สถาบันการเงิน 
(Bank หรือ Non-Bank) และหน่วยงานกำกับดูแล (รูปที่ 11) 
 
Functional Requirement ของ CCH และ FCCH นั้น Database มีระบบการประมวลผลที่แยกจากกัน กล่าวคือ CCH ประมวลผล
ข้อมูลบัตรโดยสารปัจจุบัน จัดการระบบฐานข้อมูลกลาง และออกรายงาน ส่วน FCCH แยกประมวลผลข้อมูล ABT Ticket Media และ 
บัตร cEMV โดยมีระบบที่สำคัญ ประกอบด้วย 
 

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

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

 
โดยโครงสร้างของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram) หรือ E-R Diagram เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งสรุปได้  
ดังรูปที่ 12 
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Tokenisation 2
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Tokenisation 3

ข้อมูล O-D 
และค่าโดยสาร

ผู้ออกบัตร
(Issuer)

ค่าโดยสาร

Payment Gateway
ข้อมูล O-D

 
หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อดำเนินการระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วม

เสร็จสมบูรณ์ 
2 Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ ABT  
3 Tokenisation เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนระบบ EMV 

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
รูปที่ 11 Functional Requirement ระบบฐานข้อมลูกลางของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH)  

และ ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH) 
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Setting
(ตารางข้อมูล Setting 

Infrastructure
(ตารางข้อมูลจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

Card
(ตารางข้อมูลบัตรโดยสาร 

Issuer
(ตารางข้อมูลผู้ออกบัตร 

Passenger
(ตารางข้อมูลผู้เดินทาง 

Register
(ตารางข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

Log
(ตารางข้อมูล Log 

User
(ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน)

Fare Rebate
(ตารางข้อมูลค่าโดยสารและส่วนลด 

ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

 
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 12  Entity Relationship (โดยย่อ) ของระบบฐานข้อมลูการเดินทางและค่าโดยสาร 
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5.2 การส่งข้อมูลการเดินทาง 
 
ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารในระบบตั๋วร่วม (Original - Destination Transaction Data) ที่แต่ละผู้ประกอบการขนส่งต้องส่งให้ 
CCH ตามข้อตกลงในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น วันละ 1 ครั้งหรือหลายครั้ง)  โดยการส่งข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่ม แล้วส่ง  
ในคราวเดียว (Batch Processing) กำหนดรูปแบบเป็น XML File Format เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน (สำหรับการส่งข้อมูลจริง 
ต้องเข้ารหัส (XML Encryption) รายละเอียดข้อมูลที่ส่ง แสดงได้ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 โครงสร้าง Transaction Data 
No. Data Data Type Description 
1 Operator ID Character รหัสผู้ประกอบการขนส่ง 
2 Send Date Time DateTime วันที่และเวลาที่ส่งข้อมูลให้ CCH 
3 Account ID Character หมายเลขบัญชีผู้โดยสาร 
4 Card ID Numeric หมายเลขบัตรโดยสาร 
5 Station ID Entrance Character รหัสสถานีที่ผู้โดยสารเข้า 
6 Gate ID Entrance Character รหัสประตูทางเข้า (กรณีไม่มี Gate ไม่ต้องระบุ) 
7 Entrance Date Time DateTime วันที่และเวลาที่เข้า Station/Gate  

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

(กรณีไม่มี Gate ให้ใช้เวลาที่บันทึกเมือ่สแกนบัตรโดยสารออกสถานี) 
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
6. ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบั  ัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....)  
 
การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... สนข. (ร่าง พ.ร.บ.ฯ) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2559 และ 
ได้เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี ใน พ.ศ.2561 สรุปความเป็นมาได้ดังรูปที่ 13 
 

29 มีนาคม 2561
กระทรวงคมนาคม เสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ไปยัง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี

13 กรกฎาคม 2561
รองนายกรัฐมนตรีส่ังให้กระทรวงคมนาคม
รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ไปพิจารณาทบทวนร่าง พ ร บ ฯ อีกครั้ง

21 มกราคม 2562
ในการประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง พ ร บ ฯ 
เห นสมควรให้ปรับ ร่าง พ ร บ   เป็น 
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม พ ศ      

15 เมษายน 2563
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ

26 พ ศจิกายน 2563
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม พ ศ       
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี    พฤศจิกายน พ ศ      

ปัจจุบัน
ร่าง พ ร บ ฯ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง

     
        ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 13 ความเป็นมาของการจัดทำร่างพระราชบั  ัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
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แม้ปัจจุบันมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายลำดับรอง  
ที่ใช้บังคับกับราชการสังกัดฝ่ายบริหาร แต่ไม่สามารถบังคับให้เอกชนดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้  ดังนั้น การบูรณาการให้เกิดระบบ
ตั๋วร่วมอย่างครอบคลุมทั้งระบบ จำเป็นต้องใช้กลไกของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ โดยจุดมุ่งหมายของการมีร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เพื่อสนับสนุนการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 
สามารถสรุปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ได้ดังรูปที่ 14 
 

 าครัฐที่เก ี่ยวข้อง  สังก ัดกระทรวงคมนาคม 

 าครัฐท ี่เกี่ยวข้อง  นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ผู้ให ้บริการขนส่ง

หน่วยงานก ากับดูแล และให้บริการ
ผู้ประกอบการ าคเอกชน 

ร่วมให้บริการระบบต๋ัวร่วมและการจัดเก บค่าโดยสาร 

ผู้ให ้บริการระบบการช าระเงินก าหนด
หลักเก  ์การ
บริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม 

และขอบเขต
ความร่วมมือ
การให้บริการ

ของระบบต๋ัวร่วม 

                          

ค ะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม  คนต   

การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้อง

 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 14 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากร่างพระราชบั  ัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  
 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ประกอบด้วย 7 หมวด (รูปท่ี 15) โดยมีขั้นตอนการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ดังรูปที่ 16 
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การก าหนดอตัรา
ค่าโดยสารร่วม

อื่น 

หมวด 2
การบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด 3
การด าเนินงานในการบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด 4
อัตราค ่าโดยสารร่วม

หมวด 6
การพักใช้และ

เพิกถอนใบอนุ าต

หมวด 7
บทก  าหนดโทษ

บทเ พาะกาล

หมายเหตุ: * คนต. : คณะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม
 สนข. : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ร่างพระราชบั  ัติการบริหารจัดการระบบต๋ัวรว่ม พ.ศ. .... 

หน่วยงาน
ระดับนโยบาย

หน่วยงานก ากับดูแล
และเง่ือนไข

การประกอบกจิการ

หมวด 1
ค ะกรรมการ

นโยบายระบบตัว๋ร่วม
หมวด 5

กองทุนส่งเสริม
ระบบตั๋วร่วม

ส่วนท ี่ 1
การก ากับด ูแล

ส่วนท ี่ 2
การประกอบกิจการ

ระบบต ั๋วร่วม

• ให้ สนข. รับผิดชอบงานธุรการของ 
คนต. และมีอ านาจในการก ากบัดูแล
การประกอบกจิการระบบตั๋วร่วม

• การประกอบกิจการระบบตัว๋ร่วม
ต้องได้รับใบอนุญาตจาก คนต.

• กิจการระบบตั๋วร่วมท่ีต้องขอ
ใบอนุญาต ได้แก่
1. ใบอนุญาตการให้บรกิารศนูย์
บริหารจัดการรายไดก้ลาง
2. ใบอนุญาตการให้บรกิารตัว๋ร่วม

• ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการ
ระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตามท่ีก าหนด

• ผู้ให้บริการขนส่งต้องให้
ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  

• ให้ คนต. มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณอัตราคา่โดยสาร
ร่วมและก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม

• ผู้ให้บริการขนส่งท่ีเข้าร่วมระบบ
ตั๋วร่วมจะต้องเก็บค่าโดยสาร ไม่เกิน
อัตราท่ี คนต. ก าหนด

• ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นใน สนข. 
• ให้ คนต. ท าหน้าท่ีเป็น

คณะกรรมการบริหารกองทุน
• ให้ผู้อ านวยการ สนข. 

เป็นผู้แทนกองทุน
• มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

1. เพ่ือส่งเสริมและอุดหนุน
ประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วม
ให้สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชน
ด้วยความสะดวก โดยมีต้นทุน
การเดินทางท่ีสมเหตุสมผล
2. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ระบบตั๋วร่วมของผู้ให้บริการขนสง่
ท่ีได้รับผลกระทบเนื่องจากการ
เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม

หน้าท ี่ของผู้รับ
ใบอนุ าต

และผู้ให ้บริการขนส่ง

 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 15 โครงสร้างร่างพระราชบั  ัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  
 

รายละเอียด
ระยะเวลาด าเนินการ  2565)

ม ค  ก พ มี ค เม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย ต ค พ ย ธ ค 

1. การรับฟังความคิดเห นร่างกฎหมายตามหลักเก  ์ของรัฐธรรมนู  มาตรา 77
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  20 ม ค  65 
- รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง อย่างน้อย 15 วัน (20 ม ค  – 4 ก พ  65)

2. ปรับปรุงร่างกฎหมาย  ท ารายงานสรุปความเห นและจัดท ารายงาน RIA 

3. เสนอร่างกฎหมายและเอกสารประกอบต่อค ะกรรมการจัดท าร่าง พ ร บ 

4.  เสนอกรมบั ชีกลางและค ะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เพ่ือขอจัดต้ังกองทุน

5. จัดท าเอกสารเสนอต่อค ะรัฐมนตรีเพ่ือพิจาร ารับหลักการร่างกฎหมาย

6. การพิจาร าของค ะรัฐมนตรี   ายในเดือน ม ิย  65 

7. การพิจาร าของส านักงานค ะกรรมการก ษฎีกา 
 พิจาร าแล้วส่งค ะรัฐมนตรี 

8. ค ะรัฐมนตรีน าเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่รัฐส า 
 สมาชิกส าผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิส าพิจาร า  

9. การประกาศราชกิจจานุเบกษา   ายในป  65 

20 ม ค  – 4 ก พ 

21 ม ค  – 20 ก พ 

21 ก พ  – 31 มี ค 

15 ม ีค  – 15 พ ค 

1 พ ค  – 31 พ ค 

15 ม ิย  – 15 ก ย 

16 ก ย  – 15 ธ ค 

 
หมายเหตุ: ระยะเวลาการดำเนนิงานอาจเปลี่ยนแปลง และส่งผลให้การดำเนินการเร็ว หรือล่าช้าจากแผนที่กำหนดไว้ 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 16 ขั้นตอนการจัดทำร่างพระราชบั  ัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
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7.  แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 

ระบบตั๋วร่วม ควรเป็นบริการพื้นฐานที่จัดให้มีขึ้นโดยรัฐ (Public Uitilities) เช่นเดียวกับบริการด้านไฟฟ้า น้ำประปา การจัดการขยะ  
การสื่อสารและโทรคมนาคม และการขนส่งสาธารณะ ซึ่งในอดีต บริการเหล่านี้เป็นเสมือนบริการผูกขาดโดยรัฐ แต่ในความเป็นจริงอาจ
ไม่ใช่การผูกขาด เพียงแต่ไม่มีผู้ลงทุนให้บริการ เนื่องจากไม่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนเชิงธุรกิ จ และการขาดกฎหมายรองรับการให้สิทธิ
เอกชนดำเนินการแทนรัฐ  
 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐอาจให้สิทธิแก่เอกชนดำเนินการระบบตั๋วร่วม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลเช่น เดิม 
หากไม่มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมให้ชัดเจน การบูรณาการโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม และ
เอกภาพในการตัดสินใจเชิงนโยบายอาจเกิดขึ้นได้ยาก โดยสิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบตั๋วร่วม ได้แก่ 
 

1) จัดตั้งหน่วยงานกลาง สำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม เพื่อเอ กภาพ 
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนเสนอแนะนโยบายแก่ระดับบริหาร เช่น คณะรัฐมนตรี เป็นต้น และประสานงาน
กับหน่วยงานรัฐ รวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานกลางดังกล่าว อาจเป็นหน่วยงานรัฐองค์กรใหม่หรือ 
ยกระดับหน่วยงานรัฐที่มีอยู่เดิม 

2) ทบทวน ปรับปรุง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอัตรา
ค่าโดยสารและบริการระบบขนส่งมวลชนปัจจุบัน เพื่อแยกบทบาทของผู้กำหนดนโยบาย (Policy Maker) ผู้กำกับดูแล 
(Regulator) และผู้ประกอบการ / ผู้ให้บริการ (Opeartor) ที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม  ให้มีความชัดเจนในอนาคต 

 
การจัดตั้งหน่วยงานกลาง สำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม สามารถช่วยปรับบทบาทหน้าที่  
ของหน่วยงานระบบขนส่งมวลชนที่ เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม ให้มีโครงสร้างความสัมพัน ธ์ที่มีความชัดเจนระหว่างการเป็น 
ผู้กำหนดนโยบาย  ผู้กำกับดูแล และผู้ให้บริการ โดยในโครงสร้างความสัมพันธ์ (รูปที่ 17) ได้กำหนดให้บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
เป็นหน่วยปฏิบัติ และมีสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เป็นผู้กำกับดูแล  
 

กรุงเทพมหานคร

กรมเจ้าท่า

กรมการขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางบก

ส านักงานโครงการ
บริหารจัดการระบบต๋ัวรว่ม

ก ากับดูแล  Regulator 

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชนเอกชน

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ให้บริการ (Operator)

บริษัทบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

ก าหนดนโยบาย  Policy Maker 

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม

ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร  เลขานุการ 

กระทรวงคมนาคม

 
     ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 17 โครงสร้างความสัมพันธใ์นการบริหารจัดการและกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 
 
โครงสร้างของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (บริษัทฯ) แสดงดังรูปที่ 18 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
(CCH) ของระบบตั๋วร่วม  
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กลยุทธ์และ
ข้อตกลงทางธุรกิจ

การตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

 Payment Facilitating

  Clearing 
  Settlement 

จัดสรรรายได้ต๋ัวร่วม

  มาตรฐานบัตร

  การเช่ือมต่อระบบ

  มาตรฐานเทคโนโลยี

  ABT

  ฐานข้อมูล

เทคโนโลยีและ
มาตรฐานระบบ

บริการลูกค้า

  ร้องเรียน

  Call center 
  Claim 

  บริการอ่ืน

ส่งเสริมธุรกิจตั๋วร่วม ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) 

บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

บริหาร

HR 

บัญชีและการเงิน

IT 

ฝ่าย แผนก

ตรวจสอบภายใน

กฎหมาย

Outsource

 
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 18 โครงสร้างบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วมควรเปน็แผนระดับท่ี 3 โดยใช้ช่ือว่า “แผนปฏิบัติการด้านการกำกบั
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” โดยมีสาระสำคัญแสดงดังตารางท่ี 7 
 
ตารางที่ 7 สาระสำคั ของแผนปฏิบัติการด้านการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

ลำดับ รายละเอียด 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (พ.ศ. 2565 – 2570) 

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ  
3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
     3.2.1 วัตถุประสงค์ 
     3.2.2 เป้าหมาย 
     3.2.3 ตัวชี้วัด 
     3.2.4 แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
            3.2.4.1 การกำหนดและจัดทำระบบตั๋วร่วม บัตร cEMV 
            3.2.4.2 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมพร้อมทั้งระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารสำหรับระบบตั๋วร่วม 
            3.2.4.3 การจัดทำโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม ของระบบตั๋วร่วม 
            3.2.4.4 การจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมเมื่อมีการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม 
            3.2.4.5 การจัดทำกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
            3.2.4.6 การกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
3.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปดำเนินการ 

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
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8.  แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล 
 
จากการรวบรวมผลการศึกษาและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวได้ว่า โดยทั่วไปในระดับสากล  
ได้แบ่งเกณฑ์การติดตามและประเมินผลของระบบขนส่งมวลชนสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้: 
 

1) ด้านคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service) เช่น ความตรงต่อเวลา (Reliability) ฯลฯ 
2) ด้านความปลอดภัย (Safety) 
3) ด้านความสามารถในการให้บริการ (Supply / Availability / Capacity) และ 
4) ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilisation) 

 
การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาระบบตั๋วร่วม สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลระดับสากล ด้านการใช้ประโยชน์ 
(Utilisation) ของการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation) หรือ การเดินทาง (Transit Journey) ซึ่งในโครงการศึกษานี้ มุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์ของระบบขนส่งมวลชน (Utilisation of Mass Transit System) (รูปที่ 19) 
 

คุ  าพ
การให้บริการ

ความ
ปลอด ัย

ความสามารถ
ในการให้บริการ

การใช้
ประโยชน์ 

 
    ทีม่า: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกบัการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 

รูปที่ 19 เก  ์ในการติดตามและประเมินผล 
 
ตัวช้ีวัดที่สามารถเป็นทางเลือกในการประยุกต์ใช้กับโครงการศึกษานี้  ได้แก่  
 

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2) ร้อยละของต้นทุนรวมการเดินทางของผู้โดยสารที่ลดลงได้ เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ 
3) ร้อยละของผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารผ่านระบบตั๋วร่วม 

 
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระดับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3 ถึง 5 ปี ควรพิจารณาทบทวนตัวช้ีวัด และ 
ค่าเป้าหมายที่ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 



โครงการศึกษาจัดท า
แผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม



โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว
และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบต๋ัวร่วม

ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 
(ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ))

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร

แผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล

แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบต๋ัวร่วม (การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อน ามาใช้ใน
การชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาระบบต๋ัวร่วม)

2



โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว
และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม

3



4

การปรับอัตราค่าโดยสารของประเทศไทย
โครงการ ระยะเวลาสัมปทาน อัตราแรกเข้าระบบ รูปแบบ ระยะเวลา ดัชนี/หลักเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้อง

สายสีเขียวส่วนหลัก (BTS) 30 ปี
(พ.ศ. 2543-2572)

ไม่ได้ระบุ
ในสัญญาสัมปทาน 

(แต่จัดเก็บ 16 บาท)

สูตรปรับอัตรา
ค่าโดยสารตามเงินเฟ้อ 18 เดือน Headline CPI

สายสีเขียว
ส่วนต่อขยาย

อ่อนนุช-แบริ่ง
สะพานตากสิน-บางหว้า

30 ปี
(พ.ศ. 2555-2585)*

ไม่ได้ระบุ (แต่จัดเก็บ
15 บาทตลอดสาย)

อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

หมอชิต-คูคต
ส าโรง-เคหะสมุทรปราการ

25 ปี
(พ.ศ. 2560-2585)* ยังไม่มีข้อสรุป อยู่ระหว่าง

ปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

สายสีน  าเงิน 25 ปี + 20 ปี
(พ.ศ. 2547-2592)

ไม่ได้ระบุใน
สัญญาสัมปทาน

(17 บาท)**

สูตรปรับอัตรา
ค่าโดยสารตามเงินเฟ้อ 24 เดือน CPI without foods and

Beverages (CPI NFB)

สายสีน  าเงินส่วนต่อขยาย 30 ปี
(พ.ศ. 2563-2592)

ไม่ได้ระบุใน
สัญญาสัมปทาน

(17 บาท)**

สูตรปรับอัตรา
ค่าโดยสารตามเงินเฟ้อ 24 เดือน CPI without foods and

Beverages (CPI NFB)

สายสีม่วง 30 ปี
(พ.ศ. 2556-2585)

ไม่ได้ระบุใน
สัญญาสัมปทาน

(14 บาท)**

อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

สายสีเหลือง 30 ปี
(พ.ศ. 2565-2594)*** 14 บาท สูตรปรับอัตรา

ค่าโดยสารตามเงินเฟ้อ 24 เดือน CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีชมพู 30 ปี
(พ.ศ. 2565-2594)*** 14 บาท สูตรปรับอัตรา

ค่าโดยสารตามเงินเฟ้อ 24 เดือน CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีทอง 30 ปี
(พ.ศ. 2563-2592)

ไม่ได้ระบุ (แต่จัดเก็บ
15 บาทตลอดสาย) ปรับขึ้น 1 บาท ทุก 3 ปี สูงสุดปี พ.ศ. 2592 อยู่ที่ 24 บาท

รถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 50 ปี
(พ.ศ. 2567-2612)***

รฟท. และเอกชนคู่สัญญา
จะตกลงร่วมกัน

สูตรปรับอัตรา
ค่าโดยสารตามเงินเฟ้อ 36 เดือน Headline CPI

หมายเหตุ: * สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครอบคลุมสายสีเขียวส่วนหลัก พ.ศ. 2573-2585)
** ข้อบังคับการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการก าหนดอัตราค่าโดยสารรว่ม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารรว่ม และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รบัการยกเว้นไม่ตอ้งช าระค่าโดยสารรว่ม 

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

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
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โครงสร้างอัตราค่าโดยสารรว่ม 

FR  =  BFR  x  (ACPI/BCPI)

สูตรจาก MRT Assessment 
Standardization จาก ADB 

โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร ปี พ.ศ. 2562
(ใช้ปี พ.ศ. 2544 เป็นปีฐานและปรับราคาตาม 
CPI Non-Food and Beverages)
ค่าแรกเข้า: เร่ิมต้น 11.87 บาท
อัตราค่าโดยสารต่อกิโลเมตร: 2.14 บาท/กม.

ปี พ.ศ. อัตราค่าแรกเข้า อัตราค่าโดยสารต่อกิโลเมตร

2544 10 1.8
2545 10.06 1.81
2546 10.12 1.82
2547 10.28 1.85
2548 10.72 1.93
2549 11.25 2.03
2550 11.37 2.05
2559 11.62 2.09
2560 11.71 2.11
2561 11.86 2.14
2562 11.87 2.14

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

หมายเหต:ุ  1 ก าหนดค่าแรกเข้า 14 บาท (เท่ากับค่าแรกเข้าสายสีม่วง สายสีเหลือง และสายสีชมพู เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าโดยสารตามสัญญาสัมปทานระบบรถไฟฟ้า
ในปัจจุบัน และอนาคตท่ีก าลังจะเปิดให้บริการ หลายสัญญา 

2 ค านวณตามดัชนีราคาผู้บริโภค (แบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB)) โดยก าหนดสมมติฐานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค
(แบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB)) ประมาณร้อยละ 1.02 ต่อปี

ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

หน่วย: บาท



ข้อเสนอโครงสร้างคา่โดยสารรว่ม แบบมีเพดานสูงสดุ 2 ขั น

ข้อเสนออัตราค่าโดยสารแบบมีเพดานสูงสุด 2 ขั้น 

• เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าโดยสารปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้า จึงก าหนดให้ค่าโดยสาร 25 กม. แรก 
มีเพดานสูงสุด 42 บาท

• ความยินดีจ่ายค่าโดยสารเฉล่ีย 65 บาท/เที่ยว จึงก าหนดเป็นเพดานค่าโดยสารครั้งที่ 2 ส าหรับผู้โดยสาร
ที่เดินทางระยะไกล 

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากบัการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
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42

มากกว่า 25 กม. เพดานสูงสุด 65 บาท

25 กม. แรก เพดานสูงสุด 42 บาท

ค่าแรกเข้า 14 บาท

6
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แนวทางการจัดสรรรายได้ค่าโดยสารของระบบรถไฟฟา้

ค่าแรกเข้า + ค่าโดยสารตามระยะทาง

โครงสร้างค่าโดยสาร

• น าค่าแรกเข้ามาเฉลี่ยตามจ านวนระบบที่มีการเดินทาง 
• แบ่งค่าโดยสารตามสัดส่วนของระยะทางที่ผู้โดยสาร

เดินทางในแต่ละระบบ
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ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม

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

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

II ข้ามระบบ ระหว่าง
รถไฟฟ้า – รถโดยสารประจ าทาง – เรือโดยสาร

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

ข้อเสนอรูปแบบการก าหนดอัตราคา่โดยสารรว่มของระบบรถไฟฟ้า
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Items Passenger Issuer Acquirer
Card 

Scheme
Operator

(Merchant)
CCH

Fare

Issuer Fee

Ac
qu

ire
r F

ee

Interchange Fee

Merchant Discount Rate (MDR)

Switching Fee 

CCH Fee 
(Data Processing Fee)

ค่าโดยสาร
ค่าธรรมเนียมการออกบัตร
ค่าธรรมเนียมการช าระเงินในระบบตั๋วร่วม

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม

Financial Transaction Flow 
ที่เกิดขึ นจากการใช้บัตร ABT จ าแนกตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ภาพรวมระบบการช าระเงินด้วยบัตร และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ น 10

ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม

Operator 1 Operator 2 Operator ... Operator N

ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน

....

8. Acquirer 
จ่ายเงินให้ Operator
โดยหัก MDR
(Processing Fee)
จาก Operator

3.1 CCH ส่งข้อมูลยอดเงิน
ที่ต้องเรียกเก็บให้ Acquirer
(ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด)

2.1 Operator ส่งข้อมูล
เม่ือเข้าระบบขนส่ง
(ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด) 2.2 Operator ส่งข้อมูล

เม่ือออกจากระบบขนส่ง
(ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด)

3.2 CCH ส่งข้อมูลยอดเงิน
ที่ต้องเรียกเก็บให้ Acquirer 
เม่ือครบ xx บาทหรือ xx วัน
(แล้วแต่สิ่งใดจะถึงก่อน)

Central Clearing House 
(CCH)

Financial
Central Clearing House 

(FCCH)

ผู้ออกบัตร 
(Issuer)

ผู้รับบัตร 
(Acquirer)

Data  Flow
Monetary  Flow

4. Acquirer ส่ง transaction เพื่อเรียกเกบ็เงินจาก  Issuer

6. Issuer จ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดนิทางให้ Acquirer โดยหัก interchange fee (รวม Switching)

7.4 บัตร AMEX
เรียกเก็บเงินจากผูถื้อบัตรโดยตรง

ผู้ถือบัตร
(Cardholder)

Switching

Credit Card Scheme

Local Debit Card Scheme

Switching Fee

7.2 
บัตรเครดิต
เรียกเก็บคา่ใช้จ่าย
ที่เกิดจากการเดินทาง
ของผู้ถือบัตร
เม่ือครบรอบเดอืน
และช าระภายหลัง

7.1 
บัตรเดบิต

ตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การเดินทางจากบญัชี

ผู้ถือบัตรทันที

7.3
บัตร Card-Centric

ตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การเดินทางจาก e-Purse

ของผู้ถือบัตรทันที

1. ผู้ถือบัตรเดนิทางโดยระบบขนส่งมวลชน

2.3 บัตร Card-Centric ที่ Issuer กับ Acquirer เป็นองค์กรเดยีวกนั ตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดนิทางจาก e-Purse ทันที

CCH Fee

Bank Card ต่างประเทศ

Bank Card ในประเทศ

Switching Fee 
for AMEX only

5. Issuer 
อนุมัติ Transaction



การประมาณการ Transaction Cost
รายการ

ระยะแรก ระยะที่ 2
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2594

Average Fare1 (บาทต่อคน-เที่ยว) 28.79 29.69 31.19 32.85 37.86
จ านวน Transaction ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของ
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH)

• รถไฟฟ้า (ล้านคน-เที่ยวต่อป)ี 
• รถโดยสารประจ าทาง (ล้านคน-เที่ยวต่อป)ี 2

• เรือโดยสารประจ าทาง (ล้านคน-เที่ยวต่อป)ี 3

1,007
70
8

1,299
91
10

1,546
108
11

1,590
111
11

1,946
136
13

Total Operation and Maintenance Cost
(ล้านบาทต่อปี) 4 228 235 337 355 398
Transaction Cost (บาทต่อTransaction) 0.21 0.17 0.20 0.21 0.20
Transaction Cost (ร้อยละของอัตราค่าโดยสาร) 5 0.73 0.57 0.65 0.63 0.52

11

หมายเหตุ: 1 ราคาปี พ.ศ. 2564
2 รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ
3 เรือโดยสารแม่น้ าเจา้พระยา เรือโดยสารในคลองแสนแสบ เรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม และ เรือโดยสารในคลองภาษีเจรญิ
4 ไม่รวมเงินลงทุนส่วนของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
5 เทียบกับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม



อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน (Transaction Fee) 
ของการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม

12

ประเภทบัตร ค่าธรรมเนียม
บัตรโดยสาร ABT / Card-Centric ในระบบขนส่ง ไม่ควรเกินร้อยละ 1.0 1

บัตรเดบิตในประเทศ (บัตร cEMV) ไม่ควรเกินร้อยละ 0.55 2

บัตรเครดิตในประเทศ (บัตร cEMV) ไม่ควรเกินร้อยละ 0.8 1



แนวทางการก าหนดรูปแบบทางธุรกิจ
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รายการ เงื่อนไขข้อตกลง ข้อเสนอ
ผู้ออกบัตร (Issuer) - ผู้ออกบัตรและบริหารจัดการบัตร องค์กรผู้ออกบัตรก าหนด

ผู้รับบัตร (Acquirer) - ผู้รวบรวมข้อมูล องค์กรผู้ออกบัตรก าหนด

การจัดเก็บข้อมูลในบัตร - ข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลมูลค่าเงินคงเหลือ

องค์กรผู้ออกบัตรก าหนดร่วมกับ CCH

- ข้อมูลการเดินทาง CCH

ประเภทผู้ถือบัตร - บัตรชนิดต่างๆ ตัวอย่าง บัตรบุคคลทั่วไป บัตรนักเรียน/นักศึกษา 
- บัตรผู้สูงอายุ ฯลฯ

ทุกองค์กรก าหนดร่วมกัน

- บัตรธนาคาร (เดบิต/เครดิต)  ไม่มีส่วนลด

ผลิตภัณฑ์ (Product) - ตั๋วร่วมตามระยะทาง 
- ตั๋วร่วมประเภทอื่นๆ ที่อาจมีในอนาคต (เช่น One day pass)

องค์กรผู้ออกบัตรก าหนด

การแบ่งรายได้ - ค่าแรกเข้า เฉลี่ยตามจ านวนระบบที่มีการ
เดินทาง (โครงสร้างค่าโดยสารร่วม)

- ค่าโดยสาร จัดสรรตามสัดส่วนของระยะทางที่
ผู้โดยสารเดินทางในแต่ละระบบ 
(โครงสร้างค่าโดยสารร่วม)

เงินลงทุนระบบ AFC - ค่าปรับปรุง front-end รัฐลงทุน (ขึ้นอยู่กับการเจรจาตอ่รอง)

- ค่าบ ารุงรักษา ผู้ประกอบการรับผิดชอบเอง



รายการ เงื่อนไขข้อตกลง ข้อเสนอ
เงื่อนไขการเดินทาง
เชื่อมต่อ

- เงื่อนไขจ านวนครั้ง ในการเดินทางเชื่อมต่อ (Number of Transfer) 
ส าหรับการเดินทางรวมทุกระบบต่อเทีย่วการเดนิทาง (O-D)
(แต่ต้องไม่ใช้การบริการระบบขนส่งมวลชนในเส้นทางการเดนิทางเดิม)

ไม่เกิน 5 ครั้ง

- เงื่อนไขระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนการเชื่อมต่อ ระหว่าง 
รถไฟฟ้า-รถไฟฟ้า 

ไม่เกิน 30 นาที

- เงื่อนไขระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนการเชื่อมต่อ ระหว่าง 
รถไฟฟ้า-ระบบอื่นๆ 

ไม่เกิน 60 นาที

- เงื่อนไขระยะเวลาที่ใช้ในการเดนิทางรวมทกุระบบตอ่เที่ยวการเดินทาง 
(O-D)

ไม่เกิน 120 นาที

การควบคุมการใช้งานบัตร - เป็นข้อก าหนดเพื่อควบคุมการใช้งานตั๋วร่วม ตัวอย่างเช่น สถานะบัตร/
ล าดับการเข้าออก/การระงับใช้บัตร/อายุบัตร/การใช้งานครั้งล่าสุด/
วันหมดอายุเที่ยวเดินทาง/จ านวนเทีย่วเดนิทาง/มูลค่าขัน้ต่ าทีอ่นุญาต
ให้เข้าระบบ/การใช้งานเกินเวลาที่อนุญาต ฯลฯ

องค์กรผู้ออกบัตรก าหนด

แนวทางการก าหนดรูปแบบทางธุรกิจ (ต่อ)

หมายเหตุ: O-D (Origin-Destination) 
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รายการ เงื่อนไขข้อตกลง ข้อเสนอ
การด าเนินการเกี่ยวกบับัตร - การขายบัตร

- ราคาบัตรใหม่
- การขอคืนมูลค่าบัตร
- การเปลี่ยนบัตร
- การปรับปรุงบัตร
- การแก้ไขบัตรที่มีมูลค่าติดลบ

องค์กรผู้ออกบัตรก าหนด

- จ านวนเงินที่อนุญาตให้ติดลบไดสู้งสุด ทุกองค์กรก าหนดร่วมกัน

- การสอบถามข้อมูลในบัตร (Card Inquiry) องค์กรผู้ออกบัตรก าหนด

- การเพิ่มมูลค่า/การเพิ่มมูลค่าอัตโนมัติ ด าเนินการได้ที่สถานี หรือ โอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์

บัตรส่วนลด - ผู้สูงอายุ
- เด็ก นักเรียน/นักศึกษา
- คนพิการ

องค์กรก ากับดูแลเป็นผู้ก าหนด

เงื่อนไขการใชง้านบัตร - เงื่อนไขการใช้งานในภาคขนส่ง
- เง่ือนไขการใช้งานนอกภาคขนส่ง

องค์กรผู้ออกบัตรก าหนด

แนวทางการก าหนดรูปแบบทางธุรกิจ (ต่อ)

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม
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แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
(การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการชดเชยรายได้

จากค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม)

16
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หลักการวิเคราะห์ทางเลือกแหล่งที่มาของ
เงินกองทุน

1) ท่ีมาของแหล่งเงินควรสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรม โดย
อาจพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่
• เชิงพื้นท่ี กล่าวคือ เป็นรายรับท่ีเกิดภายในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลท่ีมีระบบขนส่ง
มวลชนท่ีเข้าร่วมกับระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม

• เชิงกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ กล่าวคือ เงินท่ีจะน ามาเป็น
รายรับเข้ากองทุนฯ ควรมีท่ีมาจากกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การขนส่ง การลดปัญหาการจราจรติดขัด การลดมลภาวะ 
และการลดอุบัติเหตุ

2) การจัดสรรเงินจากแหล่งเงินเข้ากองทุนฯ ต้องสอดคล้องกับ
กฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

3) ขนาดของเงินท่ีสามารถจัดสรรจากแหล่งเงินมีนัยส าคัญต่อขนาด
ของภาระการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตลอดจนช่วยสร้างสมดุลและ
สภาพคล่องท่ีเพียงพอแก่กองทุนฯ

4) การจัดสรรเงินจากแหล่งเงินควรสร้างภาระด้านการเงินการคลัง
แก่ภาครัฐให้น้อยท่ีสุด

5) สามารถจัดสรรเงินจากแหล่งเงินมาเข้ากองทุนฯ ได้ภายในปีเปิด
ให้บริการระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม หรือภายใต้กรอบ
เวลาท่ีเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายของกองทุนฯ

วัตถุประสงค์ของกองทุน

1) สนับสนุนการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชนของผู้ประกอบการ
เนื่องจากการน าค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้

2) สนับสนุนเงินลงทุนพัฒนาระบบ AFC ในส่วนของ
ผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วม 
(และค่าโดยสารร่วม)

3) จัดสรรเงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรนเพ่ือเสริมสภาพคล่อง
แก่ผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม)

4) ช าระหนี้เงินกู้เพื่อการจัดตั้ง ปรับปรุงระบบตั๋วร่วม รวมถึงเงินกู้
เพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทุน

5) บริหารเงินคงเหลือในกองทุนเพ่ือน าไปลงทุนให้เกิดดอกผล
เพ่ือการใช้จ่ายของกองทุน

กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม
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กลไกการส่งเสริมระบบรถไฟฟ้าของกองทุน เมื่อมีการใช้ค่าโดยสารร่วม

รายได้ของ
ผู้ประกอบการ

ก่อนใช้ค่าโดยสารร่วม หลังใช้ค่าโดยสารร่วม

กองทุนช่วยสนับสนุน

รายได้ส่วนเพิ่มจาก 
Induced Demand

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2

รายได้จากโครงสร้าง
ค่าโดยสารร่วม

ของผู้ประกอบการ

รายได้ส่วนเพิ่มจาก 
Induced Demand

แบ่งสนับสนุนเข้ากองทุน

ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500
วง

เงิน
ส่ว

นต
่าง

รา
ยไ

ด้ค
่าโ

ดย
สา

ร 
(ล

้าน
บา

ท)

ปีท่ี 

รถไฟฟ้าสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์

รถไฟฟ้าสายสีชมพู รถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวม

การประมาณการวงเงินส่วนต่างรายได้ค่าโดยสาร
(จากค่าโดยสารตามสัญญาร่วมลงทุน กับรายได้จากค่าโดยสารร่วม)

1 6 11 16 21 26

19

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม



การประมาณการวงเงินที่จ าเป็นของกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินลงทุนศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) และระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection: AFC) ของผู้ประกอบการ
ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
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ล าดับ รายละเอียด
ผู้ด าเนินการ

ที่มาของเงินลงทุนผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

Initial Investment
1 การลงทุน CCH

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

✓

(980 ล้านบาท)

ภาครัฐ

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

✓

(1,675 ล้านบาท)*

ภาครัฐหรือผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน 
โดยขึ้นกับการเจรจาระหว่าง
คู่สัญญาร่วมลงทุน

Operation & Maintenance
3 การด าเนินการและบ ารุงรักษา CCH ✓ บริษัทบริหารจัดการระบบ

ตั๋วร่วม4 การบริหารจัดการ CCH ✓

5 EMV Audit ระบบ AFC ของ CCH ✓

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

แผนการลงทุนพัฒนาระบบตั๋วร่วม
Initial Investment Operation & Maintenance

หมายเหตุ: การลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบ AFC ของผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า
ที่มา :  โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม

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



แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
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ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม
23

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

ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
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Functional Requirement ระบบตั๋วร่วม
หมายเหตุ: 1 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อด าเนินการระบบตั๋วรว่มและอตัราค่าโดยสารรว่มเสรจ็สมบูรณ์
ที่มา:โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากบัการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม
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Level 3: 
Operator Central Computer

Level 5: 
Central Clearing House (CCH)

Level 1: 
Fare Media

Level 6: 
Financial Central Clearing House 

(FCCH)

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

SYSTEM

CORE BUSINESS 
PROCESSING 
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GOODS AND 
SERVICES 
SYSTEM

REPORT 
SYSTEM

CARD 
MANAGEMENT 

SYSTEM

DEVICE 
MANAGEMENT

SYSTEM
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Operator Station Computer

Front-end Card Processor

Acquirer
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Level 2:

Level 4: 

SECURITY 
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ABT Ticket Media

บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจุบัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric1 บัตรแบบ ABT อื่นๆ



ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากบัการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม

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

ของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) และ ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH)

ABT Ticket Media

Tokenisation 2

ข้อมูล Transaction มาตรฐาน

ข้อมูลบัตร O-D               ข้อมูลการเงิน

บัตรโดยสารปัจจุบัน

ข้อมูล Transaction

บัตรแบบ ABT 
(ใหม่)

อื่นๆ

ระบบหัวอ่านปัจจุบัน

ข้อมูล O-D และค่าโดยสาร

บัตร cEMV

ข้อมูล O-D และค่าโดยสาร

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับบัตร Tokenisation

ปรับปรุง /เพิ่ม ระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ บัตร cEMV

ปรับปรุง Station Computer/
Central Computer  Software 

บัตรแบบ Card-Centric 1 

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

บัตรแบบ ABT 

ปรับปรุงระบบหัวอ่าน
และ Software ส าหรับ Interoperable Ticketing System

ระบบจัดการข้อมูล ABT
Ticket Media

Financial Central Clearing House 
(FCCH)

ข้อมูล ABT Ticket Media

รับและตรวจสอบข้อมูล
ตามมาตรฐานกลาง

ข้อมูลการช าระดุล

ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

ระบบการออกรายงาน
(Report System)

Central Clearing House 
(CCH) 

รายงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก

ระ
บบ

จัด
กา

รโ
คร

งส
ร้า

งพ
ื้นฐ

าน
(In

fra
str

uc
tu

re
 M

an
ag

em
en

t S
ys

te
m

)

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation) หน่วยงานก ากับดูแล

ข้อมูลบัตร cEMV

ระบบจัดการข้อมูล
บัตร cEMV

ระบบการเงิน
(Financial System)

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

ระบบการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก

ระบบจัดการข้อมูล
บัตรโดยสารปัจจุบัน

ข้อมูลบัตรโดยสารปัจจุบัน

ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร
(Purse Management System)

ระบบค่าโดยสารและส่วนลด
(Fare and Rebates System

ข้อมูลการช าระดุล

ผู้ป
ระ

กอ
บก

าร
ระ

บบ
ขน

ส่ง
มว

ลช
น

สถาบันการเงิน
(Financial Organisation)

Tokenisation 3

ข้อมูล O-D 
และค่าโดยสาร

ผู้ออกบัตร
(Issuer)

ค่าโดยสาร

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

Station
(ตารางข้อมูลสถานี)

Operator
(ตารางข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง)

Gate
(ตารางข้อมูลประตู)

Financial
(ตารางข้อมูลการเงิน)Acquirer

(ตารางข้อมูลผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร)

E-Money
(ตารางข้อมูลผู้ให้บริการ e-Money)

ABT Account
(ตารางข้อมูล ABT Account)

Setting
(ตารางข้อมูล Setting)

Infrastructure
(ตารางข้อมูลจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)

Card
(ตารางข้อมูลบัตรโดยสาร)

Issuer
(ตารางข้อมูลผู้ออกบัตร)

Passenger
(ตารางข้อมูลผู้เดินทาง)

Register
(ตารางข้อมูลผู้ลงทะเบียน)

Log
(ตารางข้อมูล Log)

User
(ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน)

Fare Rebate
(ตารางข้อมูลค่าโดยสารและส่วนลด)

ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

Entity Relationship (โดยย่อ) 
ของระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร

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

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

(กรณีไม่มี Gate ให้ใช้เวลาท่ีบันทึกเมื่อสแกนบัตรโดยสารออกสถานี)

โครงสร้าง Transaction Data

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากบัการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม



ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ))
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ความเป็นมาของการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม

29 มีนาคม 2561
กระทรวงคมนาคม เสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ไปยัง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี

13 กรกฎาคม 2561
รองนายกรัฐมนตรีสั่งใหก้ระทรวงคมนาคม
รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ไปพิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฯ อีกครั้ง

21 มกราคม 2562
ในการประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง พ.ร.บ.ฯ 
เห็นสมควรให้ปรับ ร่าง พ.ร.บ. ฯ เป็น 
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม พ.ศ. ....

15 เมษายน 2563
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ

26 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปัจจุบัน
ร่าง พ.ร.บ.ฯ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
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ข้อจ ากัดของระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี

หลักการ: มาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติให้
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าที่ในการวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้ การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ สามารถวางแนวทางต่อไปนี 
• ก าหนดขอบเขตความร่วมมือการให้บริการของระบบตั๋วร่วม 
• วางแนวทางให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการระบบตั๋วร่วมในสัญญาสัมปทานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

ข้อจ ากัด:
• บังคับได้แค่หน่วยงานของรัฐสังกัดฝ่ายบริหาร
• การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานระบบ ท าได้ในลักษณะของค าแนะน าให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/คณะรัฐมนตรี 

ออกระเบียบ/ประกาศ เท่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา: ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ที่จะออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ของบุคคลหรือองค์กรเอกชน หรือเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นการบังคับ
ให้เอกชนต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากมีสาระส าคัญเกินกว่าที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้
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สรุปความจ าเป็นของการตราร่างพระราชบัญญัติฯ

• ก ากับบริษัทบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วมท่ีอาจไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
• ติดตามก ากับผู้ประกอบการขนส่งเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
• จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมและ

ระบบขนส่งสาธารณะ
• ออกระเบียบ ประกาศ:

- โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานระบบต๋ัวร่วม
- มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม
- การเชื่อมต่อระบบต๋ัวร่วมระหว่างผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่ง
- การบริหารจัดการระบบจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม
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โครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

การก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารร่วม

อื่นๆ

หมวด 2
การบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด 3
การด าเนินงานในการบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด 4
อัตราค่าโดยสารร่วม

หมวด 6
การพักใชแ้ละ

เพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 7
บทก าหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

หมายเหตุ: * คนต. : คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
สนข. : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

หน่วยงาน
ระดับนโยบาย

หน่วยงานก ากับดแูล
และเงื่อนไข

การประกอบกิจการ

หมวด 1
คณะกรรมการ

นโยบายระบบตั๋วร่วม
หมวด 5

กองทุนส่งเสริม
ระบบตั๋วร่วม

ส่วนที่ 1
การก ากับดแูล

ส่วนที่ 2
การประกอบกจิการ

ระบบตั๋วร่วม

• ให้ สนข. รับผิดชอบงานธุรการของ 
คนต. และมีอ านาจในการก ากับดูแล
การประกอบกิจการระบบต๋ัวร่วม

• การประกอบกิจการระบบต๋ัวร่วม
ต้องได้รับใบอนุญาตจาก คนต.

• กิจการระบบต๋ัวร่วมท่ีต้องขอ
ใบอนุญาต ได้แก่
1. ใบอนุญาตการให้บริการศูนย์
บริหารจัดการรายได้กลาง
2. ใบอนุญาตการให้บริการต๋ัวร่วม

• ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการ
ระบบต๋ัวร่วมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตามท่ีก าหนด

• ผู้ให้บริการขนส่งต้องให้
ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

• ให้ คนต. มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณอัตราค่าโดยสาร
ร่วมและก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม

• ผู้ให้บริการขนส่งท่ีเข้าร่วมระบบ
ต๋ัวร่วมจะต้องเก็บค่าโดยสาร ไม่เกิน
อัตราที่ คนต. ก าหนด

• ให้จัดต้ังกองทุนข้ึนใน สนข. 
• ให้ คนต. ท าหน้าท่ีเป็น

คณะกรรมการบริหารกองทุน
• ให้ผู้อ านวยการ สนข. 

เป็นผู้แทนกองทุน
• มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมและอุดหนุน
ประชาชนผู้ใช้บริการระบบต๋ัวร่วม
ให้สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชน
ด้วยความสะดวก โดยมีต้นทุน
การเดินทางท่ีสมเหตุสมผล
2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ระบบต๋ัวร่วมของผู้ให้บริการขนส่ง
ท่ีได้รับผลกระทบเน่ืองจากการ
เข้าร่วมระบบต๋ัวร่วม

หน้าที่ของผู้รับ
ใบอนุญาต

และผู้ให้บริการขนส่ง

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม
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รายละเอียด
ระยะเวลาด าเนินการ (2565)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนญู มาตรา 77
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (20 ม.ค. 65)
- รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง อย่างน้อย 15 วัน (20 ม.ค. – 4 ก.พ. 65)

2. ปรับปรุงร่างกฎหมาย  ท ารายงานสรุปความเห็นและจัดท ารายงาน RIA 

3. เสนอร่างกฎหมายและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการจัดท าร่างฯ พ.ร.บ.

4.  เสนอกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เพื่อขอจัดตั งกองทุน

5. จัดท าเอกสารเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารับหลักการร่างกฎหมาย

6. การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ภายในเดือน มิ.ย. 65)

7. การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
(พิจารณาแล้วส่งคณะรัฐมนตรี)

8. คณะรัฐมนตรีน าเสนอรา่งกฎหมายเข้าสู่รัฐสภา 
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพิจารณา) 

9. การประกาศราชกิจจานเุบกษา (ภายในปี 65)

20 ม.ค. – 4 ก.พ.

21 ม.ค. – 20 ก.พ.

21 ก.พ. – 31 ม.ีค.

15 มี.ค. – 15 พ.ค.

1 พ.ค. – 31 พ.ค.

15 มิ.ย. – 15 ก.ย.

16 ก.ย. – 15 ธ.ค.

หมายเหตุ : ระยะเวลาการด าเนินงานอาจเปลีย่นแปลง และส่งผลให้การด าเนินการเรว็ หรือล่าช้าจากแผนท่ีก าหนดไว้
ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

ขั นตอนการจัดท าร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....
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แผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
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โครงสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการและก ากับดูแลระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม

กรุงเทพมหานคร

กรมเจ้าท่า

กรมการขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางบก

ส านักงานโครงการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

ก ากับดูแล (Regulator)

ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชนเอกชน

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ให้บริการ (Operator)

บริษัทบริหารจัดการระบบตัว๋ร่วม

ก าหนดนโยบาย (Policy Maker)

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม

ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (เลขานุการ)

กระทรวงคมนาคม

35



โครงสร้างบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

กลยุทธ์และ
ข้อตกลงทางธุรกิจ

การตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

- Payment Facilitating

- Clearing 
- Settlement 

จัดสรรรายได้ตั๋วร่วม

- มาตรฐานบัตร

- การเชื่อมต่อระบบ

- มาตรฐานเทคโนโลยี

- ABT

- ฐานข้อมูล

เทคโนโลยีและ
มาตรฐานระบบ

บริการลูกค้า

- ร้องเรียน

- Call center 
- Claim 

- บริการอื่น

ส่งเสริมธุรกิจตั๋วร่วม ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH)

บริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

บริหาร

HR 

บัญชีและการเงิน

IT 

ฝ่าย แผนก

ตรวจสอบภายใน

กฎหมาย

Outsource
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ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม



แผนปฏิบัติการด้านการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
• ช่วงเวลา : 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)
• องค์ประกอบของแผน :

ล าดับ รายละเอียด
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (พ.ศ. 2565 – 2570)

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ
3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

3.2.1 วัตถุประสงค์
3.2.2 เป้าหมาย
3.2.3 ตัวชี้วัด
3.2.4 แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา

3.2.4.1 การก าหนดและจัดท าระบบตั๋วร่วม บัตร cEMV
3.2.4.2 การพัฒนาระบบตัว๋ร่วมพร้อมทั้งระบบฐานขอ้มูลการเดนิทางและค่าโดยสารส าหรับระบบตัว๋ร่วม
3.2.4.3 การจัดท าโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม ของระบบตั๋วร่วม
3.2.4.4 การจัดท ามาตรการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมเม่ือมีการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม
3.2.4.5 การจัดท ากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
3.2.4.6 การก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

3.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติการฯ ไปด าเนินการ
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ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม



แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล
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การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ระบบตั๋วร่วม มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
ของระบบขนส่งมวลชน 
(Utilisation of Mass Transit System)

เกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล

คุณภาพ
การให้บริการ

ความ
ปลอดภัย

ความสามารถ
ในการให้บริการ

การใช้
ประโยชน์ 
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ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม



1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

2) ร้อยละของต้นทุนรวมการเดินทางของผู้โดยสารที่ลดลงได้ เมื่อเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังมีโครงการ

3) ร้อยละของผู้โดยสารที่ช าระค่าโดยสารผ่านระบบตั๋วร่วม

ตัวชี วัดทางเลือกส าหรับการประยุกต์ใช้ประเมินผลระบบตั๋วร่วม
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