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สรุปผลการสัมมนา ครั้งที่ 2 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  

  
1.  บทนำ 
 
1.1 ความเป็นมา 
 
กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มอบนโยบาย 
ให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม และโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ CCH เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบ 
การเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่ง
มวลชน  
  
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้งาน โดยได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1) โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหา ร
จัดการรายได้ (พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นการศึกษาวางแผนเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับใช้กับระบบขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถใช้ร่วมกับระบบการจ่ายเงินอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนศึกษาถึงแนวทาง
ในการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้ (Clearing House) ซึ่งจะเป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร
และจัดสรรรายได้แก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ตลอดจนผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่เข้ามาร่วมกับระบบ
ตั๋วร่วม  

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

3) โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) (พ.ศ. 2560) เป็นการ
ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบตั๋วร่วม ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบของศูนย์การบริหารจัดการรายได้ 
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุน สนข. ในการคัดเลือกผู้จัดทำ และควบคุมงานการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการ
รายได้กลาง 

4) โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) (พ.ศ. 2560) เป็นการจัดทำ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบบริหารจัดการรายได้จากค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนที่จะร่วมกับ  
ระบบตั๋วร่วม โดยได้พัฒนา “ระบบบัตรแมงมุม” เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชน  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
นอกจากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังได้ดำเนินโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(Common Ticketing Management Consultant: CTMC) (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการ CCH ของ สนข. 
เพื่อเสนอแนะแผนบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วมในระยะยาว ให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้ยังไม่สำเร็จผล อีกทั้ง หน่วยงาน
ของรัฐและผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการเจรจาเชิงธุรกิจในการกำหนดและประกาศใช้โครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วม (Common Fare) สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมทั้งหมด ดังนั้น ในปัจจุบัน “ระบบบัตรแมงมุม” 
จึงสามารถใช้ได้กับระบบขนส่งมวลชนสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินเท่านั้น โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นบัตรแทนเงินสด  สนข. จึงได้
ดำเนินการจัดทำโครงการแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารจัดการ
ตั๋วร่วมให้สมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ทั้งนี้ การศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมครั้งนี้ มีผลลัพธ์หลักที่สำคัญของการดำเนินงาน ได้แก่  
 

1) โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม  
2) แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการชดเชยรายได้จาก 

ค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม) 
3) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร  
4) ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....)  
5) แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
6) แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล 

 
1.2 วัตถุประสงค์การสัมมนา ครั้งที่ 2 
 

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

ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
(3) เพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น 

มาพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษา 
 
1.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 

(1) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบข้อมูลผลการศึกษาโครงการ 
(2) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้พิจารณาปรับปรุงรายงาน

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

(1) การนำเสนอ “การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” 
(2) การเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” 
(3) ตอบประเด็นข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
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3.  สรุปผลการสัมมนา ครั้งที่ 2 
 
3.1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 2 
 
การสัมมนาครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์  
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสาวกรุณา  เนียมเอ่ียม 
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน สมาคมธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร และสื่อมวลชน รวมทั้งที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น 227 คน (รายชื่อแสดงดังภาคผนวก ข (สรุปรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 2))  
 
3.2 สรุปประเด็นสำคัญท่ีได้จากการสัมมนา ครั้งที่ 2 
 
ประเด็นสำคัญที่ ได้จากการสัมมนา ครั้งที่  2 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) ช่วงการนำสนอ “การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม”  
(2) ช่วงการเสวนาหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” และ (3) ช่วงตอบประเด็นข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สรุปได้
ดังนี้ 
 
1) ช่วงการนำเสนอ “การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม”  

 
 โดย ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

 
 ผลลัพธ์ของการศึกษาประกอบด้วยงานทั้งหมด 6 ส่วน คือ 
 

•    โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม 
• แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการชดเชยรายได้จาก  

ค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม) 
• แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
• ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ)) 
• แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
• แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล 

 
1.1)  โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม 
 
ข้อมูลการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าของประเทศไทย จากสัญญาสัมปทานที่ได้มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การปรับอัตราค่าโดยสารของประเทศไทย 
โครงการ ระยะเวลาสัมปทาน อัตราแรกเข้าระบบ รูปแบบ ระยะเวลา ดัชนี หลักเก  ์ 

ที่เกี่ยวข้อง

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

ไม่ได้ระบุในสัญญาสัมปทาน 
(แต่จัดเก็บ 16 บาท)

สูตรปรับอัตราค่าโดยสาร
ตามเงินเฟ้อ 1  เดือน Headline CPI

สายสีเขียว
ส่วนต่อขยาย

อ่อนนุช-แบริ่ง
สะ านตากสิน-บางหว้า

30 ป 
(พ.ศ. 2555-2585)*

ไม่ได้ระบุ (แต่จัดเก็บ
15 บาทตลอดสาย) อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

หมอชิต-คูคต
ส าโรง-เคหะสมุทรปราการ

25 ป 
(พ.ศ. 2560-2585)* ยังไม่มีข้อสรุป อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

สายสีน้ าเงิน 25 ป  + 20 ป 
(พ.ศ. 2547-2592)

ไม่ได้ระบุในสัญญาสัมปทาน
(17 บาท) *

สูตรปรับอัตราค่าโดยสาร
ตามเงินเฟ้อ 2  เดือน CPI without foods and

Beverages (CPI NFB)

สายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย 30 ป 
(พ.ศ. 2563-2592)

ไม่ได้ระบุในสัญญาสัมปทาน
(17 บาท) *

สูตรปรับอัตราค่าโดยสาร
ตามเงินเฟ้อ 2  เดือน CPI without foods and

Beverages (CPI NFB)

สายสีม่วง 30 ป 
(พ.ศ. 2556-2585)

ไม่ได้ระบุในสัญญาสัมปทาน
(1  บาท) * อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

สายสีเหล อง 30 ป 
(พ.ศ. 2565-2594)*** 1  บาท สูตรปรับอัตราค่าโดยสาร

ตามเงินเฟ้อ 2  เดือน CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีชม ู 30 ป 
(พ.ศ. 2565-2594)*** 1  บาท สูตรปรับอัตราค่าโดยสาร

ตามเงินเฟ้อ 2  เดือน CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีทอง 30 ป 
(พ.ศ. 2563-2592)

ไม่ได้ระบุ (แต่จัดเก็บ
15 บาทตลอดสาย) ปรับขึ้น 1 บาท ทุก 3 ป  สูงสุดป  พ.ศ. 25 2 อยู่ท่ี 2  บาท

รถไ ความเร็วสูงเช ่อมสามสนามบนิ 50 ป 
(พ.ศ. 2567-2612)***

รฟท. และเอกชนคู่สัญญาจะ
ตกลงร่วมกัน

สูตรปรับอัตราค่าโดยสาร
ตามเงินเฟ้อ 36 เดือน Headline CPI

 
หมายเหตุ:  *   สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครอบคลุมสายสีเขียวส่วนหลัก พ.ศ. 2573-25 5) 
                **  ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการ      
     ยกเว้นไม่ต้องชำระ ค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2563 
                *** คาดการณ์ว่าเริ่มเปิดใช้งาน พ.ศ. 2565 สำหรับสายสีเหลืองและสายสีชมพู และ พ.ศ. 2567 สำหรับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 
 
1.1.1)  โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม อัตราค่าโดยสารเดียว 
 
การกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง อ้างอิงจากสูตรการคำนวณอัตราค่าโดยสารของ MRT 
Assessment Standardisation คือ ระบบรถไฟฟ้า ใช้สูตรในการกำหนดและปรับอัตราค่าโดยสารแบบเดียวกันทั้งโครงข่าย  
ซึ่งผลการวิเคราะห์อัตราค่าโดยสาร ประกอบกับแนวทางการปรับอัตราค่าโดยสารของสัญญาสัมปทานที่มีความแตกต่างกัน พบว่า 
การปรับอัตราค่าโดยสารด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคแบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI without foods and beverages: CPI NFB) 
สามารถส่งผลให้อัตราค่าแรกเข้า และอัตราค่าโดยสารต่ำที่สุด ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณาเป็นมาตรฐานเพื่อการกำหนดและ
ปรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าในสัญญาสัมปทานทุกสัญญาต่อไปในอนาคต 
 
ทั้งนี้ จาก MRT Assessment Standardisation ค่าแรกเข้าอยู่ที่ประมาณ 12 บาท แต่เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าโดยสารตาม
สัญญาสัมปทานระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบัน และอนาคตที่กำลังจะเปิดให้บริการ หลายสัญญา รวมถึงส่งผลให้รัฐลดภาระในการชดเชย
จำนวนมาก ดังนั้น จึงเสนอโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเบือ้งต้น จากการคำนวณด้วยการใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบไม่รวม
อาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB) ในการปรับอัตราค่าโดยสาร เริ่มพิจารณาที่ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดอัตราค่าแรกเข้า เท่ากับ  
14 บาท และอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 2.15 บาทต่อกิโลเมตร 
 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเบื้องต้น ควรพิจารณาให้เป็นโครงสร้างเดียวกันทั้งโครงข่ายในภาพรวม หรือ
เป็นค่าโดยสารร่วม โดยกำหนดเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุด (Fare Cap) เป็น 2 ขั้น เพื่อให้สะท้อนพฤติกรรมการเดินทางจริง
ของผู้โดยสาร (รูปที่ 1)  
 

• ขั้นที่ 1 การเดินทางภายในเมือง เพดานค่าโดยสารสูงสุด อยู่ที่  2 บาท (เริ่มกิโลเมตรที่ 1  จนถึงกิโลเมตร  
ที่ 25) ซึ่งครอบคลุมปริมาณผู้โดยสารประมาณร้อยละ 90 

• ขั้นที่ 2 การเดินทางข้ามเมือง ซึ่งครอบคลุมผู้โดยสารส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 10 โดยมีเพดานค่าโดยสารสูงสุด 
อยู่ที่ 65 บาท  
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ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสาร กล่าวได้ว่า ความสามารถจ่ายค่าโดยสาร (Ability-to-Pay) มีค่าประมาณ 65 บาท 
ต่อเที่ยว ดังนั้น หากพิจารณาถึงปริมาณและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารแล้ว การกำหนดเพดานค่ าโดยสารสูงสุดเป็น 
2 ขั้นมีความเหมาะสมที่สุด  
 

 ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 1 ข้อเสนออัตราค่าโดยสารแบบมีเ ดานสูงสุด 2 ขั้น 
 

นอกจากนั้นแล้ว แนวทางการจัดสรรรายได้ค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้า (ค่าแรกเข้า + ค่าโดยสารตามระยะทาง) เมื่อมี 
การเปลี่ยนระบบรถไฟฟ้า มีข้อเสนอดังนี้ 
 

• นำค่าแรกเข้ามาเฉลี่ยตามจำนวนระบบที่มีการเดินทาง  
• แบ่งค่าโดยสารตามสัดส่วนของระยะทางที่ผู้โดยสารเดินทางในแต่ละระบบ 

 
ทั้งนี้ โครงสร้างค่าโดยสารร่วมควรเน้นใช้เฉพาะกับระบบรถไฟฟ้าเท่านั้น เนื่องจากระบบรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งมวลชนประเภทอ่ืน 
(เช่น รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร ฯลฯ) มีโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกันมาก โดยรูปแบบการประยุกต์ใช้อัตราค่าโดยสารร่วม 
แบ่งเป็น 2 ระยะ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ข้อเสนอรูปแบบการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
Phase รูปแบบ รายละเอียด 

I ระบบรถไฟฟ้า • ให้รถไฟฟ้าทุกโครงการ ใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) 
เดียวกัน โดยจำเป็นต้องปรับสัญญาสัมปทาน ซึ่งรัฐต้อง
ชดเชยให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการให้ปัจจุบัน และปรับ
สัญญาสัมปทานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ใช้ตารางค่าโดยสาร  
 Fare Table) เดียวกนั  ร้อมกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสดุ 

II ข้ามระบบ ระหว่าง 
รถไฟฟ้า – รถโดยสารประจำทาง – เรือโดยสาร 

• การเดินทางข้ามระบบ แตล่ะรูปแบบไม่จำเป็นต้องใช้ตาราง 
ค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกนั แต่ใช้วิธีการลดค่าเดินทาง 
ข้ามระบบ  Transfer Discount) แทน 

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
1.1.2)  อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม 
 
การเก็บค่าธรรมเนียมในระบบการชำระเงินที่เก่ียวข้องของระบบขนส่ง สามารถสรุปรายการทางการเงิน จำแนกตามหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ได้ดังรูปที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

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

• Issuer Fee : ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ออกบัตร (Issuer) ที่เรียกเก็บจากผู้ถือบัตร 
• Acquirer Fee : ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้รับชำระเงิน ที่จัดสรรระหว่างผู้รับชำระเงินแทนผู้ประกอบการ 

          ขนส่ง (Transit Acquirer) และผู้ชำระดุล (Financial Acquirer) ดังนี้ 
- Interchange Fee: ค่าธรรมเนียมที่ Acquirer จ่ายให้ Issuer โดยเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ 

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

- Merchant Discount Rate (MDR): ค่าธรรมเนียมที่ Acquirer เรียกเก็บจากผู้ประกอบการ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าระบบสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการลงทุนอุปกรณ์
ของ Acquirer 

- Switching Fee หรือ Network Fee หรือ Assessment Fee หรือ Card Scheme Fee: ค่าใช้จ่ายที่  Issuer 
และ Acquirer จ่ายให้ Switching / Card Scheme ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม (Transaction Type) 
และประเทศที่ใช้จ่าย 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 และดำเนินการจัดแบ่งรายได้ให้ผู้ประกอบการระบบ
ขนส่ง (Transit Operator) แต่ละราย ตามข้อตกลงทางธุรกิจที่ได้ตกลงระหว่างกัน  
 

 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการสัมมนา ครั้งที่ 2      - 7 -        AMP Consultants Ltd. 
กุมภาพนัธ์ 2565 

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: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 2 Financial Transaction Flow ที่เกิดขึ้นจากการใชบ้ัตร ABT จำแนกตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

จากการวิเคราะห์ตามแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าในระยะแรกต้นทุนการทำรายการธุรกรรม (Transaction Cost) อาจสูง 
เนื่องจากปริมาณการเดินทางจากระบบตั๋วร่วมยังไม่มาก และต้นทุนการทำรายการธุรกรรม (Transaction Cost) ควรลดลง
เนื่องจากระบบรถไฟฟ้าสายใหม่ เปิดให้บริการมากขึ้น (ตารางที่ 3) โดยสามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน 
(Transaction Fee) เบื้องต้น ได้ดังตารางที่   
 
ทั้งนี้ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Transaction Fee) ขึ้นอยู่กับ
การเจรจารูปแบบธุรกิจ (Business Model)  
 
ตารางที่ 3 การประมา การ Transaction Cost 

รายการ 
ระยะแรก ระยะที่ 2 

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

 
(บาทต่อคน-เที่ยว) 28.79 29.69 31.19 32.85 37.86 

จำนวน Transaction ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง (CCH) 

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

 
 

1,007 
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1,299 
91 
10 

 
 

1,5 6 
108 
11 

 
 

1,590 
111 
11 

 
 

1,946 
136 
13 

Total Operation and Maintenance Cost (ล้านบาทต่อป ) 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 ราคาป  พ.ศ. 2564   
 2 รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 
 3 เรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา เรือโดยสารในคลองแสนแสบ เรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม และ เรือโดยสารในคลองภาษีเจริญ 
 4 ไม่รวมเงินลงทุนส่วนของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
 5 เทียบกับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการสัมมนา ครั้งที่ 2      - 8 -        AMP Consultants Ltd. 
กุมภาพนัธ์ 2565 

ตารางที่ 4 อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน  Transaction Fee) ของการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
ประเภทบัตร ค่าธรรมเนียม 

บัตรโดยสาร ABT / Card-Centric ในระบบขนส่ง                   ≤  1.0 1 
บัตรเดบิตในประเทศ (บัตร cEMV)                   ≤  0.55 2 
บัตรเครดิตในประเทศ (บัตร cEMV)                   ≤  0.8 1 

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 
   2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
1.2)  แผนการลงทุนและการ ัฒนาระบบตั๋วร่วม (การจัดหารูปแบบเงินทุนเ  ่อนำมาใช้ในการชดเชยรายได้จาก 

ค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการดำเนินการ ัฒนาระบบตั๋วรว่ม) 
 
การลงทุนพัฒนาระบบตั๋วร่วมในระยะเร่ิมแรก เพื่อให้สามารถบริการได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 

(1) การลงทุนจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH) ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุน 

(2) การลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบ Automatic Fare Collection (AFC) ในส่วนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม 
โดยภาครัฐต้องเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ (คู่สัญญาร่วมลงทุน) ถึงขอบเขตและมูลค่าในการลงทุนที่เหมาะสม 
ตลอดจนส่วนที่ภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุน 

สำหรับในช่วงการดำเนินงานระบบตั๋วร่วม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบในส่วนของ CCH อยู่ในความรับผิดชอบ
ของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ซึ่งสะท้อนเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงิน (Transaction Fee) ทั้งนี้ส่วนของค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบ AFC นั้น ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องรับผิดชอบเอง แสดงดังรูปที่ 3 
 

ล าดับ รายละเอียด
ผู้ด าเนินการ

ที่มาของเงินลงทุนผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

Initial Investment 
1 การลงทุน CCH

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

 
 ✓

ภาครัฐ

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

 ✓ 

 ภาครัฐหรือผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน 
โดยขึ้นกับการเจรจาระหว่าง
คู่สัญญาร่วมลงทุน

Operation & Maintenance
3 การด าเนินการและบ ารุงรักษา CCH  ✓ บริษัทบริหารจัดการระบบ

ตั๋วร่วม การบริหารจัดการ CCH  ✓ 
5 EMV Audit ระบบ AFC ของ CCH  ✓ 
6 การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ AFC  ✓  ผู้ประกอบการระบบขนส่ง

มวลชน7 EMV Audit ระบบ AFC ของ Operator ✓

Initial Investment Operation & Maintenance

ป ที่ 1 ป ที่ 2 ป ที่ 3 ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่ 1 ป ที่ 11 ป ที่ 12 ป ที่ 13 ป ที่ 1 … … …ช่วง ัฒนาระบบตั๋วร่วม 

 
 หมายเหตุ:   การลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบ AFC ของผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า 
 ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 3 แผนการลงทุนเ  ่อเตรียมความ ร้อมในการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม 
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นอกจากนั้น กลไกการส่งเสริมระบบรถไฟฟ้าของกองทุน เมื่อมีการใช้ค่าโดยสารร่วมเมื่อมีการประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม  
รายได้ของผู้ประกอบการอาจลดลง แต่จะมีรายได้ส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจาก Induced Demand ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 

• กรณีที่ 1 รายได้ของผู้ประกอบการภายหลังใช้ค่าโดยสารร่วม สูงกว่าก่อนใช้ค่าโดยสารร่วม ผู้ประกอบการ 
ควรแบ่งเงินรายได้สนับสนุนเข้ากองทุน 

• กรณีที่ 2 รายได้ของผู้ประกอบการภายหลังใช้ค่าโดยสารร่วม ต่ำกว่าก่อนใช้ค่าโดยสารร่วม ผู้ประกอบการ 
ควรได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 

 

จากการวิเคราะห์สามารถประมาณการวงเงินที่จำเป็นของกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม แสดงดังรูปที่    
 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1 6 11 16 21 26ป ท่ี

ล้านบาท

 
 หมายเหต ุ: ไมร่วมเงนิลงทนุศนูย์บริหารจัดการรายไดก้ลาง (Central Clearing House: CCH) และระบบจัดเก็บค่าโดยสารอตัโนมตัิ  

(Automatic Fare Collection: AFC) ของผู้ประกอบการ 
 ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่   การประมา การวงเงินที่จำเป็นของกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม 
 

1.3)  แผน ัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
 
ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบการบริหารจัดการค่าโดยสารที่ทำงานร่วมกันได้ ( Interoperable Fare Management  (IFM) 
System Architecture: ISO 2 01 -1 หรือ เรียกว่า “IFM SA”) ได้แบ่งออกเป็น   level ที่แตกต่างกัน (แสดงดังรูปที่ 5) 
ประกอบด้วย: 
  

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

สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ (เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ) และไบโอเมทริกซ์ ที่ผู้โดยสารอาจประยุกต์ใช้เพื่อซื้อ  
บัตรโดยสารสำหรับการเดินทาง 

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

• คอมพิวเตอร์ประจำสถานีของผู้ประกอบการ (Operator Station Computer: SC) : เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับ 
การบันทึกและดำเนินการขั้นต้นของธุรกรรมทั้งหมดของอุปกรณ์ Front-end ที่สถานีขนส่งใดๆ และ / หรือที่สถานี
ขนส่งเฉพาะในระบบอ่ืน เช่น ระบบบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง (Bus Depot System: BDS) 
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(2) Back-end System : 
• ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของผู้ประกอบการ (Operator Central Computer: CC) : ทำหน้าที่ เป็น

ศูนย์กลางสำหรับบันทึกและรวบรวมข้อมูลธุรกรรมการเดินทางทั้งหมด ที่ดำเนินการบนโครงข่ายขอ ง 
ผู้ให้บริการ และส่งข้อมูลค่าโดยสารและพารามิเตอร์การด าเนินงานที่ได้รับจากศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่สถานี / ประตูตรวจบัตรโดยสาร (Transit Gate) 

• ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) : ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรม 
ในเครือข่ายการขนส่งสาธารณะทั้งหมด (ทุกรูปแบบการเดินทางที่อยู่ในระบบ) เพื่อจัดสรรรายได้ตามเกณฑ์ 
การคำนวณค่าโดยสาร และส่งมอบข้อมูล (จำนวนเงินที่ต้องชำระให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะต่างๆ) ไปยัง
ผู้ออกบัตร (Issuer) โดยผ่านผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) 
 

FCCH

Operator Station Computer/ Bus Depot System

Transit Gates

Media Acceptance Devices

Media Readers
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Media

Magnetic Tickets

Smart Cards QR Codes

Mobile Phones

Wearables
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หมายเหตุ: ISO  5 3 :    international standard for financial transaction card originated interchange messaging 

ISO/IEC 7 16 :   international standard related to electronic identification cards with contacts, especially smart cards, and more recently,  
contactless mobile devices, 

ISO/IEC 1   3 :  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 1 0 2 :  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   ภา รวมสถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม   
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อย่างไรก็ตาม สามารถจำแนกโครงสร้างองค์ประกอบของระบบตั๋วร่วม (ในรูปแบบของระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC)) 
ที่ประมวลผลเชื่อมโยงกันทั้งระบบ แบ่งออกเป็น 6 ระดับ (ดังตารางที่ 5 และรูปที่ 6) 
 
ตารางที่ 5 องค์ประกอบระบบต๋ัวร่วม 

 ระดบัที่ (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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บัตร cEMV

บัตรโดยสารปัจจุบัน

บัตรแบบ ABTบัตรแบบ Card-Centric1 บัตรแบบ ABT อ ่น 

 
หมายเหตุ: 

1
 บัตรโดยสารปัจจุบัน (บัตรแบบ Card-Centric) จะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ ABT (ABT Ticket Media) มากขึ้น เมื่อดำเนินการระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสาร

  ร่วมเสร็จสมบูรณ์ 
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่   Functional Requirement ระบบตั๋วร่วม 
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1. )  ร่างกฎหมายการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม  ร่าง ระราชบัญญตัิการบรหิารจดัการระบบตั๋วร่วม  .ศ. ....  ร่าง  .ร.บ.ฯ)) 
 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... จัดทำขึ้นเพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้การบริการขนส่งสาธารณะมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการลดค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางแก่ผู้ใช้บัตรหรือตั๋วร่วม ประกอบด้วย 7 หมวด (รูปที่ 7) 
 

การก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารร่วม

อ ่น 

หมวด  
การบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด  
การด าเนินงานในการบริหารจัดการ

ระบบตั๋วร่วม

หมวด  
อัตราค่าโดยสารร่วม

หมวด 6
การ ักใชแ้ละ

เ ิกถอนใบอนุญาต

หมวด 7
บทก าหนดโทษ

บทเ  าะกาล

หมายเหตุ: * คนต  : คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม
 สนข  : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ร่าง ระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   ศ       

หน่วยงาน
ระดับนโยบาย

หน่วยงานก ากับดแูล
และเง ่อนไข

การประกอบกิจการ

หมวด  
ค ะกรรมการ

นโยบายระบบตั๋วร่วม
หมวด  

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: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ 7 โครงสร้างร่าง ระราชบัญญัตกิารบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  .ศ. .... 
 
1. )  แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
การจัดตั้งหน่วยงานกลาง สำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม สามารถช่วยปรับบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานระบบขนส่งมวลชนที่เก่ียวข้องกับระบบตั๋วร่วม ให้มีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนระหว่างการเป็น  
 
 (1) ผู้กำหนดนโยบาย  
 (2) ผู้กำกับดูแล และ  
 (3) ผู้ให้บริการ  
 
โดยในโครงสร้างความสัมพันธ์ ดังรูปที่   มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมเป็นผู้กำหนดนโยบาย มีสำนักงานโครงการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมเป็นผู้กำกับดูแล และบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเป็นผู้ให้บริการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) ของระบบ 
ตั๋วร่วม 
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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

 
     ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่   โครงสร้างความสัม ันธ์ในการบริหารจัดการและกำกบัดูแลระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 
 

ทั้งนี้ แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม จัดทำในรูปแบบของ แผนระดับ 3 ภายใต้ชื่อ “แผนปฏิบัติการด้านการกำกับ 
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” (ตารางที่ 6) เพื่อบูรณาการแผนงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
ตารางที่ 6 การจัดทำแผนระดับ 3 “แผนปฏิบัติการด้านการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” 

ลำดับ รายละเอียด 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   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.  แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
            3.2. .1 การกำหนดและจัดทำระบบตั๋วร่วม บัตร cEMV 
            3.2. .2 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมพร้อมทั้งระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารสำหรับระบบตั๋วร่วม 
            3.2. .3 การจัดทำโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียม ของระบบตั๋วร่วม 
            3.2. .  การจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมเมื่อมีการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม 
            3.2. .5 การจัดทำกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
            3.2. .6 การกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
3.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปดำเนินการ 

ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
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1. )  แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล 
 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบตั๋วร่วม มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของระบบขนส่งมวลชน (Utilisation of Mass 
Transit System) (รูปที่  ) 
 

คุ ภา 
การให้บริการ

ความ
ปลอดภัย

ความสามารถ
ในการให้บริการ

การใช้
ประโยชน์ 

 
     ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่   เก  ์ในการติดตามและประเมินผล 
 

นอกจากนั้น ตัวชี้วัดที่สามารถเป็นทางเลือกในการประยุกต์ใช้กับโครงการศึกษานี้  ได้แก่  
 
 (1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 (2) ร้อยละของต้นทุนรวมการเดินทางของผู้โดยสารที่ลดลงได้ เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ 
 (3) ร้อยละของผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารผ่านระบบตั๋วร่วม 
  
ทั้งนี้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3 ถึง 5 ป  ควรพิจารณาทบทวนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
2) ช่วงการเสวนาหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม”  

 โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 
 
• ดร.อมฤต  เหล่ารักพงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
• ดร. สลิลธร   ทองมีนสุข นักวิชาการด้านกฎหมาย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
• ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 
• นายศรัณย์ บุญญะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงบประมาณและการลงทุน 
 
ดำเนินรายการ โดย  

• ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 
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เริ่มการเสวนา 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 
 

ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม):  ปัญหาอุปสรรคเรื่องอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร  
    ประจำทาง ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 

ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ตอบ):  หลักการในการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ซึ่งผู้กำกับดูแลแต่ละส่วนกำหนดให้ผู้ประกอบการ  
เก็บอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุน ซึ่งรถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารประจำทาง  
มีต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่มาก ส่วนรถไฟฟ้ามีต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สูงกว่า 
ทั้งนี้รูปแบบการลงทุนรถไฟฟ้าในแต่ละส่วนมีความหลากหลาย เช่น เอกชนลงทุนทั้งหมด 
หรือรัฐอุดหนุนบางส่วน การที่ผู้ประกอบการกำหนดอัตราค่าโดยสารเองโดยที่รัฐไม่มี ส่วน
เก่ียวข้อง ทำให้อัตราค่าโดยสารมีแนวโน้มสูงมาก ดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณา คือ รูปแบบของ
การกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าปัจจุบันและอนาคตเป็นตารางอัตราค่าโดยสารเดียว โดยมี  
ค่าแรกเข้าและค่าโดยสารตามระยะทาง 

 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม): ตัวอย่างนโยบายค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนในต่างประเทศ มีข้อเด่น ข้อด้อยที่ควรพิจารณา
  อย่างไร อีกทั้งข้อเสนออัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า มีรายละเอียดอย่างไร 
 

ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ตอบ): ควรมีการพิจารณาเร่ืองอัตราค่าโดยสาร 2 ประเด็น  
 (1) รูปแบบการใช้งาน เช่น ใครบ้างที่สามารถใช้งานได้ ระดับรายได้ของผู้โดยสาร เป็นต้น 
 (2) รูปแบบการใช้งานพื้นที่เมือง เนื่องจากอัตราค่าโดยสารมีส่วนให้เกิดรูปแบบการพัฒนา

พื้นที่ต่างกัน เช่น การเก็บอัตราค่าโดยสารต่ำ ส่งผลทางอ้อมให้พื้นที่การพัฒนาเมืองนั้น 
มีโอกาสที่จะกระจายตัวมากข้ึน 

    

 แม้ว่า ในปัจจุบันอัตราค่าโดยสารของเส้นทางรถไฟฟ้าเดียวกันอาจไม่สูงมากนัก เนื่องจาก
ผู้ให้สัญญาสัมปทานพยายามกำหนดเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดของแต่ละเส้นทาง  
อย่างไรก็ตาม การที่ต้องเสียค่าแรกเข้าหลายครั้งในการเปลี่ยนเส้นทาง ส่งผลให้ผู้โดยสาร 
ไม่เปลี่ยนเส้นทาง ดังนั้น อัตราค่าโดยสารร่วมจึงช่วยให้การพัฒนาเมืองสามารถใช้ประโยชน์
จากโครงข่ายระบบขนส่งอย่างเต็มที่ 

 
นายศรั ย์ บุญญะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงบประมา และการลงทุน 
 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม): รายได้ของผู้ประกอบการจะเพิ่มข้ึนจากการใช้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมอย่างไร 
 

นายศรัณย์ บุญญะศิริ (ตอบ):  การใช้อัตราค่าโดยสารร่วมทำให้ผู้โดยสารจ่ายค่าโดยสารโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากการลด 
ค่าแรกเข้า และค่าโดยสารตามระยะทาง ซึ่งทำให้ผู้โดยสารหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากข้ึน 
ดังนั้น รายได้ของผู้ประกอบการจะเพิ่มขึ้นเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับส่วนต่างระหว่างรายได้ที่เพิ่ม 
จากการที่ผู้ โดยสารใช้บริการมากขึ้น และการลดค่าแรกเข้าและค่าโดยสารตามระยะทาง  
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์พบว่า แนวโน้มที่รายได้ของผู้ประกอบการจะเพิ่มขึ้นนั้น มีความ
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากการลดค่าแรกเข้าในการข้ามระบบนั้น มีสัดส่วนสูงต่อค่าโดยสารร่วม ดังนั้น 
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จึงมีความจำเป็นต้องตั้งกองทุนขึ้นมา เพื่อเป็นกลไกของภาครัฐในการสนับสนุนให้การดำเนินการ
ระบบรถไฟฟ้าทำได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมแล้ว  
เพื่อชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหารายได้ลดลงหลังจากการประยุกต์ใช้
โครงสร้างค่าโดยสารร่วม นอกจากนั้นแล้วเพื่อสนับสนุนการลงทุนต่างๆ ในระบบตั๋วร่วม 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
เป็นกิจการที่ไม่ได้ทำเพื่อหวังผลกำไร จึงอาจมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการลงทุนเพื่อปรับปรุง
และบำรุงรักษาระบบในอนาคต 

 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม): (1) กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินอย่างไร 
  (2) เหตุผลความจำเป็นของการตั้งกองทุน  
  (3) กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม ผู้ประกอบการใดบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
  ( ) เหตุผลที่ไม่ใช้การตั้งงบประมาณของรัฐ หรือกู้เงิน มาใช้ในการสนับสนุน (ชดเชย) โดยตรง 
 

นายศรัณย์ บุญญะศิริ (ตอบ):  (1) วัตถุประสงค์ของกองทุน คือ การชดเชยผู้ประกอบการในการดำเนินงาน รวมถึงการลงทุนต่างๆ 
       ที่เกี่ยวกับระบบตั๋วร่วม 
  (2) การจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 
  (3) ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน คือ ผู้ประกอบการเอกชนปัจจุบัน  
  ที่ได้ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านรายได้จากการประยุกต์ใช้ตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วม 
   ( ) เหตุผลที่ไม่ใช้การตั้งงบประมาณของรัฐ เนื่องจากการใช้เงินงบประมาณของรัฐมีขั้นตอน  
   ในการขออนุมัติ เช่น ต้องส่งเรื่องไปพิจารณาล่วงหน้า ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน นอกจากนั้น 
   หากต้องมีการชดเชย กองทุนต้องชดเชยให้ผู้ประกอบการทันที ดังนั้น การใช้เงินงบประมาณ
   ของรัฐอาจไม่เหมาะสม 
 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม): กองทุนควรมีการจัดการอย่างไร ทั้งเอกชนที่ มีสัญญาสัมปทานอยู่แล้ว และทำอย่างไรไม่ให้
 กองทุนเป็นภาระของภาครัฐมากเกินไป 
 

นายศรัณย์ บุญญะศิริ (ตอบ):  ในมิติของภาครัฐ ต้องพิจารณาว่าการตั้งกองทุนควรต้องมีงบประมาณเท่าไร โดยต้องคำนึงถึง 
ความสมดุล และผู้ประกอบการทีม่ีสัญญาสัมปทานอยู่แล้วว่าได้รับผลกระทบอย่างไร การพิจารณา
ถึงเรื่องความสมดุลในการกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ
ภาพรวมของเศรษฐกิจ โดยไม่ควรกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ต่ำเกินไป เนื่องจากกองทุนต้องเตรียม
เงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นภาระแก่รัฐมากเกินไปในการหาเงินเข้า
กองทุน นอกจากนี้ เงินที่นำเข้ามาสนับสนุนกองทุนต้องมีความเป็นธรรม โดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่ควรต้องมีส่วนร่วมมาช่วยใน
การชดเชย 

 
ดร.อมฤต เหล่ารัก งษ์ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  มหาชน) 
 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม):  ความจำเป็นในการพัฒนาระบบ ABT  (เพื่อรองรับ Ticket Media ได้หลากหลายในอนาคต)  
 และความจำเป็นในการอนุญาตให้มีผู้ออกบัตรตั๋วร่วมระบบ ABT (Issuer) หลายราย 
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ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ตอบ):  ในการพัฒนาระบบ ABT ควรมี Clearing House กลางโดยมี 2 Clearing House หลัก ได้แก่ 
Clearing House ระหว่างผู้ประกอบการ และ Clearing House ระหว่างธนาคาร ซึ่งผู้ที่ดำเนินการ
ด้าน Clearing House มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ผู้ประกอบการ หรือ ทั้ผู้ประกอบการและธนาคาร 
ทั้งนี้หากมีการใช้ ABT จะมีการเชื่อมระบบตั๋วกับการเติมเงินซึ่งอาจเป็นเงินสดหรือบัญชี
ธนาคารซึ่งอาจดำเนินการก่อนหรือหลังการออกบัตรก็ได้นอกจากนี้ควรมี กฎหมาย 
ในการกำหนดให้บัตรเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้ได้กับทุกระบบการขนส่งมวลชน 
อีกทั้งในอนาคตบัตรยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับร้านค้าต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชน
อย่างมาก 

 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม): การมี CCH  สำหรับระบบขนส่งมวลชนเพียงแห่งเดียว หรือหลายแห่ง หรือขึ้นกับพื้นที่ภูมิภาค  
 (ภาคกลาง, ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ เป็นต้น) มีข้อเด่น ข้อด้อยอย่างไร 
 

ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ตอบ):  ควรมี CCH กลางเพียงแห่งเดียว ในส่วนภูมิภาคควรเป็นแค่ Hub เพราะการมี CCH หลายแห่ง
ทำให้ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งประชาชนต้องใช้บัตรหลายใบในการเดินทาง 
ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นการมีบัตรใบเดียว และมี Clearing House กลางทำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม):  ระบบ e-Wallet กลาง ควรเริ่มโดยสมาคมธนาคารไทยหรือธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ตอบ): ควรปรึกษากับสมาคมธนาคารไทยภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย  
เพื่อกำหนดระบบ e-Wallet กลาง สำหรับผู้ประกอบการและธนาคาร 

 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม):  ความปลอดภัยในการใช้บัตรเดบิต/เครดิต เพื่อการเดินทางอยู่ในระดับใด  
 

ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (ตอบ):  ต้องมีกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ การมีเทคโนโลยี Tokenisation 
 ช่วยเร่ืองความปลอดภัยมากข้ึน ซึ่งหากเกิดการฉ้อโกงก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 
 
ดร. สลิลธร  ทองมีนสุข : นักวิชาการด้านกฎหมาย  สถาบันวิจัยเ  ่อการ ัฒนาประเทศไทย  
 
ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม):  ความจำเป็นของการมีร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมทั้งการมี

วัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลสิ่งใด 
 

ดร. สลิลธร  ทองมีนสุข (ตอบ):  การกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมมี 2 ส่วน  
   (1) การกำกับดูแลมาตรฐานทางเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมเกี่ยวข้องทั้ง 

 ด้านการเงินและด้านการขนส่ง จึงต้องมีการกำกับดูแลเรื่องระบบและความปลอดภัยต่างๆ 
 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  (2) การกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมและการกำกับดูแลสามารถดำเนินการผ่านสัญญา
สัมปทานได้ แต่ทำให้เกิดต้นทุนกับหน่วยงาน ซึ่งรัฐต้องไปเจรจากับเอกชนแต่ละราย  
ซึ่งผลของการเจราอาจมีความแตกต่างกัน ทำให้ควบคุมมาตรฐานได้ยาก ดังนั้นการมี 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจึงเป็นสิ่งจำเป็น 
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ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ถาม):  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มีความแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติ
กรมการขนส่งทางรางอย่างไร 

 

ดร. สลิลธร  ทองมีนสุข (ตอบ):  พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเป็นการให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายตั๋วร่วม 
(คนต.)ในการกำหนดนโยบายด้านโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมรวมถึงสูตรการคิดคำนวณ
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม แต่พระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางรางเป็นการให้อำนาจ
กรมการขนส่งทางรางในการกำหนดเพดานอัตราค่าโดยสารของการเดินทางเฉพาะในระบบราง 
เพราะฉะนั้นหากมีการใช้ตั๋วร่วม และมีการเดินทางข้ามระบบ ต้องใช้อัตราค่าโดยสารตามที่ 
คนต. กำหนด นอกจากนี้ องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมมีผู้แทนของ
หน่วยงานกำกับดูแลการขนส่งแต่ละรูปแบบเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เช่น กรมการขนส่งทางราง, 
กรมการขนส่งทางบก และกรมเจ้าท่า ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ดังนั้น 
มติของ คนต. ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม จึงผูกพันหน่วยงานในสังกัดของกรรมการ
โดยตำแหน่ง ทำให้อัตราค่าโดยสารร่วมและอัตราค่าโดยสารของแต่ละรูปแบบการเดินทาง  
ไม่ขัดแย้งกัน  

 
3) ช่วงตอบประเด็นข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
 
3.1)  ข้อเสนอแนะเร่ืองความรับผิดชอบ เม่ือบัตรไม่สามารถตัดเงินได้ 
 

ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ):  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงทางธุรกิจ (Business Rules) ที่ตกลงกันระหว่าง CCH และ ผู้ประกอบการ 
 
3.2)  ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้หรือไม่ เป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติข้อมูล 

ส่วนบุคคลหรือไม่ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ โดยใช้ฐานใด 
 

ดร. สลิลธร ทองมีนสุข (ตอบ):  ไม่ฝ่าฝืน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลหากเข้าฐานการประมวลผลตามมาตรา 2  (1)-(6) ดังนั้น การส่งข้อมูล
ระหว่างผู้ประกอบการหากเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาขนส่งผู้โดยสารและการคำนวณ
อัตราค่าโดยสารย่อมสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม โดยอาศัยฐานการจำเป็น  
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาตามมาตรา 2 (3) 
นอกจากนี้ หากว่า พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม กำหนดโดยชัดแจ้งให้
ผู้ประกอบการระบบตั๋วร่วมต้องส่งข้อมูลให้กับ คนต. ผู้ประกอบการสามารถประมวลผลข้อมูล 
คือ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้กับ คนต. ได้ โดยอาศัยฐานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมมาตรา 2 (6) ขณะเดียวกัน คนต. 
สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายใต้ฐานการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการ
ใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 2 ( ) ดังนั้น พระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม จึงควรกำหนดโดยชัดแจ้งให้ คนต. สามารถเรียกข้อมูลที่จำเป็น
จากผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ของ คนต. ในการจัดทำนโยบายค่าโดยสารร่วมต่อไป 
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3.3)  ตามที่มีการนำเสนออัตราค่าโดยสารสูงสุด 2 ขั้น ได้มีการพิจารณาการตั้งราคาต่อเที่ยวโดยสารไว้แล้วหรือไม่ (Transit 
Pass) ในราคาเท่าไร 

 

ดร.สุเมธ องกิตติกุล (ตอบ): การกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เสนอ คือ การกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม ซึ่งมีเงื่อนไขใน  
การใช้งาน อัตราค่าโดยสารสูงสุด 2 ขั้นที่  2 และ 65 บาท ซึ่งทั้ง 2 ขั้น ถูกกำหนดด้วย
ระยะทางในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวในแต่ละระบบมีการคำนวณ 
ที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น อัตราค่าโดยสารร่วมจะไม่เก่ียวกับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว ป้องกัน
การกำกับดูแลที่มีความทับซ้อน เนื่องจากการศึกษาเป็นการกำกับดูแลเฉพาะในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วร่วม บังคับเฉพาะในส่วนของอัตราค่าโดยสารร่วม หากในอนาคตสามารถ 
ทำตารางค่าโดยสารที่เป็นตารางเดียว สามารถประยุกต์ใช้เข้าไปในระบบก็สามารถปรับปรุง 
เครื่องจำหน่ายตั๋วให้จำหน่ายตั๋วที่เดินทางข้ามระบบได้ ทั้งนี้ตัวอย่างในต่างประเทศลักษณะ
กายภาพของการเดินทางจะไม่ออกจากระบบ แต่ของประเทศไทยมีข้อจำกัด เนื่องจากรถไฟฟ้า
มีทั้งยกระดับและอยู่ใต้ดิน ซึ่งไม่มีการออกแบบการเดินทางที่เชื่อมต่อกันโดยไม่ออกจากระบบ  

 
3. )  การออกแบบบัตรโดยสาร EMV มีกี่ประเภท และมีการออกแบบไว้สำหรับ เด็ก นักเรียน ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ ไว้อย่างไร  
 

ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ): การออกบัตร EMV ทั้งบัตรเครดิตหรือเดบิต เป็นหน้าที่ของธนาคาร ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไข
ของผู้ใช้บัตร เนื่องจากเก่ียวข้องกับเร่ือง Card Scheme และ PCI DSS ตามมาตรฐานต่างๆ 
ซึ่งเป็นเร่ืองธุรกรรมการเงินและมาตรฐานของธนาคาร โดยบัตร EMV เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ 
ABT System ซึ่ง ABT Ticket Media ยังรวมไปถึง โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ อ่ืนๆ  
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ประเภทของบัตรต่างๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงทางธุรกิจ รวมทั้งการตลาด
ของธนาคารและของผู้ประกอบการ 

 
3.5)  ที่ปรึกษาออกแบบระบบ AFC ที่เป็น ABT สำหรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวไว้อย่างไร 
 

ดร.สมพงษ์  ปักษาสวรรค์ (ตอบ): ในการศึกษาระบบตั๋วร่วมนั้นได้พัฒนาแนวคิด สื่อการเดินทาง (Ticket Media) และสื่อการ
ชำระเงิน(Fare Media) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการเดินทางข้ามระบบได้ อย่างไรก็ตาม 
ตั๋วเที่ยวเดียวเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง ซึ่งเบื้องต้นยังต้องมีการพัฒนา นอกจากนั้นแล้ว ถ้าเดินทาง
โดยไม่ข้ามระบบไม่ควรพิจารณาเป็นตั๋วร่วม เนื่องจากเป็นระบบของผู้ประกอบการนั้นๆ 
(เช่น การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายใดสายหนึ่งเพียงสายเดียว) แต่หากเดินทางข้ามระบบ 
จึงเป็นตั๋วร่วม ซึ่ งการทำระบบ ABT System สมบูรณ์แบบต้องใช้เวลาในการพัฒนา  
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีนโยบายให้ใช้บัตร EMV โดยแต่ละธนาคารเป็นผู้ออกบัตร  
ความรับผิดชอบจะอยู่ที่ผู้ออกบัตร ในเบื้องต้นให้ใช้บัตร EMV เพื่อการเดินทางข้ามระบบได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม บัตร EMV เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ ABT System ทั้งหมด 
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3.3 สรุปการประเมินผลการสัมมนา ครั้งที่ 2 
 
ผลการประเมินจากแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 7) 
 

ตารางที่   ร้อยละของผลการประเมินแบบสอบถามจากการสัมมนา คร้ังที่ 2 

หัวข้อหลัก 
ระดับ  ร้อยละ) 

รวม 
  1 2 3   

1. การประเมินเน ้อหาของการสัมมนาโดยรวม 
▪ ความครบถ้วนของเนื้อหา - - 3 35 62 100 
▪ ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อ - - 4 42 54 100 

▪ ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ - - 4 36 60 100 

▪ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร - - 4 37 59 100 

2. สิ่งที่คาดหวังจากการสัมมนา 
▪ ตรงตามท่ีคาดหวังในเนือ้หา - -   4  47 100 

▪ ความรู้ความเข้าใจในการสัมมนา - - 3 47 50 100 

3. การประเมินวิทยากร 
▪ ความรู้ความสามารถ - - - 20 80 100 

▪ ความสามารถในการนำเสนอ - - 1 24 75 100 

▪ การเตรียมตัวของผู้นำเสนอ - - 1 20 79 100 

▪ การเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ - - - 28 72 100 

▪ การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา - - 1 28 71 100 

▪ ความชัดเจนในการบรรยายและการตอบคำถาม - - 1 31 68 100 

▪ การใช้เวลาท่ีเหมาะสม - - 3 42 55 100 

▪ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม/ซักถาม - - 4 36 60 100 

▪ ความตรงต่อเวลา - - 5 42 53 100 

▪ การนำเสนออยู่ในระดับช้า/ปานกลาง/เร็ว - - 2 42 56 100 

▪ สามารถปรับวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้เข้าสัมมนา - - 3 35 62 100 

4. สถานที่จัดการสัมมนา 
▪ ความเหมาะสมของห้องสัมมนา - - 1 14 85 100 

▪ ความสะอาดของห้องน้ำ - - - 11 89 100 

▪ การเข้าถึงและการจอดรถ - - 1 20 79 100 

▪ เครื่องปรับอากาศ - - 3 20 77 100 

▪ อุปกรณ์ภายในห้องสัมมนา - - - 15 85 100 

5. อุปกร ์การนำเสนอ 
▪ ความพร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ  

(ไมโครโฟน, LCD Projector ฯลฯ) 
- - 1 21 78 100 

▪ การมองเห็นและการได้ยิน - - 1 19 80 100 

▪ ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 1 21 78 100 

6. การบริการอ ่น     
▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีบริษัทท่ีปรึกษา - - 1 16 83 100 

▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีโรงแรม - - 1 19 80 100 

▪ การให้ข้อมูลข่าวสาร - - - 27 73 100 

▪ การแจ้งข่าวสาร/การติดต่อ - - 2 25 73 100 
หมายเหตุ: 0 = ไม่มี    1 = นอ้ยมาก    2 = ปานกลาง    3 = มาก    4 = มากที่สุด   
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โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา คร้ังที่ 2 ประทับใจและเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 

1) สิ่งทีป่ระทบัใจจากการประชุมรบั ังความคดิเหน็ การสมัมนา ครั้งที่ 2 
 

• วิทยากร ผู้บรรยายมีการเตรียมความพร้อมดีมาก การนำเสนอข้อมูลในภาพรวมมีความกระชับ อธิบายได้
ชัดเจน ครบถ้วน และมีความสอดคล้องกัน พร้อมทั้งตัวอย่างข้อมูลที่หลากหลายจากต่างประเทศ 

• การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม  
• สถานที่จัดสัมมนามีความเหมาะสม เดินทางสะดวก มีกระบวนการคัดกรองด้วย Antigen test kit (ATK) 

ตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201  (COVID-1 ) 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน ก่อนเข้าห้องสัมมนา 

 
2) ข้อเสนอแนะ  
 

• ควรมีคนกลางในการหารือระหว่างภาครัฐ ธนาคาร และผูป้ระกอบการ เพื่อสรุปความเข้าใจร่วมกัน 
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3.  ประมวลภา การสัมมนา ครั้งที่ 2 
 
 

 

การสัมมนา คร้ังที่ 2  
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  

วันอังคารที่ 1  กุมภา ันธ์  .ศ. 2      ห้องประชุม อิน ินิตี้ บอลรูม  โรงแรม ูลแมน คิง เ าเวอร์ กรุงเท มหานคร 
 

  
นางสาวกรุ า  เนียมเอี่ยม 

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม  สตร.) 
กล่าวรายงานการสัมมนา ครั้งที ่2 

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภ ศิลป ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กล่าวเปดิงานสัมมนา ครั้งที ่2 
 

 
ดร.สม งษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

นำเสนอ  
“การบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม” 

 

บรรยากาศการสัมมนา คร้ังที่ 2 
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นายศรั ย์ บุญญะศิริ  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงบประมา และการลงทุน 
นายอมฤต เหล่ารัก งษ์  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  มหาชน) 

  
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  

ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 
ดร. สลิลธร  ทองมีนสขุ  

นักวิชาการดา้นกฎหมาย สถาบันวิจัยเ  ่อการ ัฒนาประเทศไทย 

 
ดำเนินรายการ โดย  

ดร.สม งษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 
 

บรรยากาศการเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม” 
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บรรยากาศการสัมมนา คร้ังที่ 2 
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บรรยากาศการสัมมนา คร้ังที่ 2 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก เอกสารสรุปผลการสัมมนา ครั้งที่ 2 
 ก.1   กำหนดการสัมมนา ครั้งที่ 2 
 ก.2  ข้อมูลคัดย่อ โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับ 

การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 ก.3 เอกสารประกอบการบรรยาย  
 ก.4 คำกล่าวรายงานการสัมมนา ครั้งที่ 2 
 ก.5 คำกล่าวเปิดการสัมมนา ครั้งที่ 2 
ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.1 กำหนดการสัมมนา ครั้งที่ 2  
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กำหนดการสัมมนา ครั้งที ่2 

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 - 09.15 น.   พิธีเปิดการสัมมนา 
➢ กล่าวรายงานการสัมมนา 
โดย    นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม 

 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 

➢ กล่าวเปิดการสัมมนา 
โดย   นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์
 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

09.15 - 09.45 น.  การนำเสนอ “การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม”  
    โดย  ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

09.45 - 10.00 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.00 - 11.30 น.   การเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม”  
➢ นายอมฤต เหล่ารักพงษ์ ผูช้่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
➢ ดร. สลิลธร  ทองมีนสุข  

นักวิชาการด้านกฎหมาย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

➢ ดร.สุเมธ องกิตติกุล  
ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนสง่มวลชน 

➢ นายศรัณย์ บญุญะศิริ  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงบประมาณและการลงทุน 

 ดำเนินรายการ โดย ดร.สมพงษ ์ปักษาสวรรค์  
                              ผู้จัดการโครงการ 

11.30 – 12.30 น.  ตอบประเด็นข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

12.30 น.    ปิดการสัมมนา  
รับประทานอาหารกลางวนั และเดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ 
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ภาคผนวก ก.2     ข้อมูลคัดย่อ โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
  
ก.2.1 ความเป็นมา 
 
กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มอบ
นโยบายให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม และโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ CCH เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง  และสนับสนุนให้
ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน  
  
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้งาน โดยได้ดำเนินโครงการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

1) โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหาร
จัดการรายได้ (พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นการศึกษาวางแผนเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับใช้กับระบบขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถใช้ร่วมกับระบบการจ่ายเงินอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนศึกษาถึงแนวทาง
ในการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้ (Clearing House) ซึ่งจะเป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร
และจัดสรรรายได้แก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ตลอดจนผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่เข้ามาร่วมกับระบบ
ตั๋วร่วม 

2) โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ (พ.ศ. 2553) ได้ศึกษาถึง
โครงสร้างค่าโดยสารร่วม (Common Fare) และรูปแบบของค่าโดยสารที่เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
ตั๋วโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3) โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) (พ.ศ. 2560) เป็นการ
ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบตั๋วร่วม ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบของศูนย์การบริหารจัดการรายได้ 
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุน สนข. ในการคัดเลือกผู้จัดทำ และควบคุมงานการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการ
รายได้กลาง 

4) โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) (พ.ศ. 2560) เป็นการจัดทำ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบบริหารจัดการรายได้จากค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนที่จะร่วมกับ  
ระบบตั๋วร่วม โดยได้พัฒนา “ระบบบัตรแมงมุม” เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชน 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 
นอกจากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังได้ดำเนินโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(Common Ticketing Management Consultant: CTMC) (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการ CCH ของ 
สนข. เพื่อเสนอแนะแผนบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วมในระยะยาว ให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ   
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้ยังไม่สำเร็จผล อีกทั้ง 
หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการเจรจาเชิงธุรกิจในการกำหนดและประกาศใช้
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมทั้งหมด ดังนั้น ในปัจจุบัน 
“ระบบบัตรแมงมุม” จึงสามารถใช้ได้กับระบบขนส่งมวลชนสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินเท่านั้น โดยทำหน้าที่ เสมือนเป็ น 
บัตรแทนเงินสด  
 
สนข. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล 
การบริหารจัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ทั้งนี้ การศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมครั้งนี้ มีผลลัพธ์หลักที่สำคัญของการดำเนินงาน ได้แก่  
 

1) โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม  
2) แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการชดเชยรายได้จากค่า

โดยสารร่วมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม) 
3) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร  
4) ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....)  
5) แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
6) แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล 
 

ก.2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัว๋ร่วม 
 

ระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) เป็นระบบที่นำมาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งมวลชนในเมืองสำคัญต่างๆ  โดยจำเป็นต้องใช้
ร่วมกันกับอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) เพื่อทำให้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในเมืองนั้น เปรียบเสมือนเป็น
โครงข่ายเดียวกัน (Integrated Network) โดยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และค่าโดยสารร่วม ต้องอยู่ภายใต้กลไกการ
กำกับดูแลและการจัดการรายได้จากค่าโดยสารที่ชัดเจนและเป็นธรรม และมีเป้าหมายร่วมกันคือ การเอ้ือให้เกิดความสะดวก
และประหยัดแก่ผู้โดยสาร เพื่อกระตุ้นให้มีผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนมากที่สุด  
 

1) แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมและโครงสร้างพื้นฐาน  
 

จากการทบทวนผลการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมในประเทศต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า บรรดาเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกยังคงใช้ ระบบ 
การจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection System: AFC) ในการจัดเก็บค่าโดยสาร ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้
สื่อกลางในการชำระค่าเดินทาง (Ticket Media) ที่แตกต่างกัน และในบางพื้นที่สามารถรองรับเทคโนโลยีได้หลายรูปแบบ 
เนื่องจากเทคโนโลยีประเภทเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของผู้เดินทางได้  
 

การพัฒนาในอนาคต มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการออกบัตรโดยสารเป็นรูปแบบการชำระเงินที่ก้าวหน้าขึ้น โดยพัฒนาจาก
เทคโนโลยี Ticket-based มุ่งสู่ Account-Based และเปลี่ยนการจำหน่ายบัตรโดยสารกระดาษ หรือบัตรโดยสารแม่เหล็ก  
เป็นเทคโนโลยีแบบ Contactless (Near Field Communication (NFC) หรือ 2D Barcode (QR-Code)) เชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การเดินทาง การวางแผนการเดินทาง การชำระค่าโดยสาร และการจำหน่ายบัตรโดยสารไว้ในระบบของโทรศัพท์มือถือและ  
บัตรธนาคารชนิด Contactless เพื่อลดอุปสรรคในการใช้ระบบขนส่งมวลชน (รูปที่ ก.2-1) 
 

Account-Based Ticketing

cEMV
ABT Cards 

EMV

 
            ที่มา: โครงการศึกษาจดัทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-1 เทคโนโลยี Account-Based Ticketing (ABT) 
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ดังตัวอย่างหลายประเทศที่นำเทคโนโลยีประเภทต่างๆ มาใช้ร่วมกันในการเดินทาง เช่น Transport for London (TfL)  
นำบัตรธนาคารประเภท Contactless และการใช้ระบบ Apple Pay ในเมืองลอนดอน หรือ Transit Link Pte Ltd.  
ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ นำบัตรธนาคารประเภท Contactless มาประยุกต์ใช้กับระบบ SimplyGo หรือการใช้บัตรแสดง 
อัตลักษณ์ตัวบุคคล (Identity Token) เช่น บัตร PIV (Personal Identity Verification) ที่ออกโดยรัฐบาลในเมืองวอชิงตัน ดีซี 
สหรัฐอเมริกา 
 
ทั้งนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีการชำระเงินที่กว้างขึ้น มีผลกระทบสำคัญต่อระบบการจัดเก็บ 
ค่าโดยสาร และส่งผลให้หน่วยงานด้านการขนส่งจำนวนมากมีแนวคิดเปลี่ยนไปใช้ระบบการชำระเงินแบบ Open-loop  
 
นอกจากนั้น เมื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานซึ่งธนาคาร/สถาบันการเงินได้พัฒนามาก่อน ผู้ให้บริการขนส่งจึงสามารถลดต้นทุน 
ในการพัฒนาระบบที่เก่ียวข้อง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสาร การบำรุงรักษาระบบ และค่าใช้จ่ายบุคลากร  
 
2) การพัฒนาระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย 
 
ในประเทศไทย ปัจจุบันผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย มีระบบการจำหน่ายบัตรโดยสาร การชำระบัญชี และ 
การบริหารเงินสดที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่สะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปยังระบบของ
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนรายอ่ืนๆ  
 
อย่างไรก็ตาม ระบบตั๋วร่วมในประเทศไทย หากสามารถใช้ระบบ ABT โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี NFC และเครือข่าย 
การชำระเงินของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีอยู่ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดหา การจำหน่ายบัตรโดยสาร และการดำเนินธุรกรรมต่างๆ (แต่อาจต้องมีการปรับขั้นตอนและค่าธรรมเนียมให้
เหมาะสม) นอกจากนั้นแล้ว ผู้ถือบัตรยังสามารถใช้ระบบการชำระเงินสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ในธุรกิจนอกภาคขนส่งได้ 
ทั้งนี้  การศึกษามีกรอบแนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สอดคล้องกับแนวคิ ด 
การพัฒนาระบบตั๋วร่วมและรูปแบบการชำระเงินบนพื้นฐานการใช้ ABT และการรองรับระบบ EMV (Europay, MasterCard, 
Visa) ในการชำระค่าโดยสาร รวมถึง การใช้งานและชำระเงินกับบริการอ่ืนนอกภาคขนส่ง (Non-Transit) ได้ในอนาคต  
(รูปที่ ก.2-2) 
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NFC

FCCHCCH

NFC

EMV

 
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-2 กรอบแนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 

ก.2.3 โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม  
 

1)  โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม 
 

การวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว ดำเนินการโดยการศึกษาทบทวนวิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บ 
ค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน กฎหมาย สัญญาสัมปทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาวิเคราะห์จัดทำระบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม / โครงสร้างอัตราค่าโดยสารเดียว เพื่อเสนอแนะโครงสร้างอัตรา
ค่าโดยสารร่วมที่เป็นธรรม และให้ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมในระบบตั๋วร่วม โดยมี  
ผลการศึกษาและข้อเสนอดังนี้ 
 

1.1) การศึกษา ทบทวน โครงสร้างค่าโดยสารและนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าโดยสาร 
 

(1) โครงสร้างค่าโดยสารและกลไกการกำหนดอัตราค่าโดยสาร 
 

โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร เป็นตัวแทนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่เดินทางกับอัตราค่าโดยสาร โดยรูปแบบของ
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ  
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• โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบอัตราเดียว (Flat Fare) ซึ่งจ่ายค่าโดยสารในอัตราค่าโดยสารคงที่  
• โครงสร้างอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง (Distance-based Fare) ซึ่งเรียกเก็บค่าโดยสารจากระยะทาง 

ที่เดินทางจริง  
• โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบโซน (Zonal Fare) ซึ่งเรียกเก็บค่าโดยสารเมื่อมีการเดินทางผ่านเขตต่างๆ  

 
การกำหนดอัตราค่าโดยสาร หมายถึง วิธีในการกำหนดอัตราค่าโดยสารข้ันต่ำ-ขัน้สูง ซึ่งจากการศึกษาแนวทางการกำหนดอัตรา 
ค่าโดยสารที่นิยมใช้ในต่างประเทศ สามารถสรุปแนวทางในการกำหนดอัตราค่าโดยสารออกเป็น 3 รูปแบบคือ 
 

• การกำหนดจากภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจ (Administered) ที่สามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารทั้ง 
ขั้นต่ำและขั้นสูง โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราค่าโดยสาร  

• การกำหนดแบบกำกับดูแล (Regulated) ให้สิทธิการกำหนดอัตราค่าโดยสารแก่ผู้ให้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดที่
ภาครัฐกำหนดขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการกำหนดเพดานขั้นสูง ซึ่งกำหนดจากสูตรปรับอัตราค่าโดยสาร  

• การกำหนดแบบแข่งขันด้านราคาภายในตลาด (Market Competitive) โดยการให้สิทธิผู้ให้บริการสามารถ
กำหนดอัตราค่าโดยสารได้อย่างอิสระ ทั้งอัตราค่าโดยสารข้ันต่ำ / ขั้นสูง สามารถใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมอัตราค่าโดยสาร  

 
(2) การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ 
 
การทบทวนนโยบายเก่ียวกับอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ เป็นการเปรียบเทียบอัตราค่าโดยสารระหว่างการใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และเงินสด รวมถึงการทบทวนอัตราค่าโดยสารเมื่อเดินทางข้ามระบบ ในประเทศที่สำคัญ คือ (1) สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ (สิงคโปร์) (2) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) (3) สหราชอาณาจักร (กรุงลอนดอน) และ  
(4) สาธารณรัฐเกาหลี (กรุงโซล) สรุปดังตารางที่ ก.2-1 
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ตารางที ่ก.2-1 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) 

เร่ิมตน้ที่  
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 

 
1.2) อัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบันและการกำหนดค่าโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้า 

 
ปัจจุบันโครงสร้างต้นทุนและรูปแบบการลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าแต่ละโครงการนั้นแตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุให้การกำหนด
อัตราค่าโดยสารและการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของสัญญาสัมปทาน รวมถึงกลไกในการปรับอัตราค่าโดยสาร  
มีความต่างกัน อย่างไรก็ตาม โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายตัวและมีความซับซ้อน
ของระบบเพิ่มมากขึ้น จึงควรต้องมีการกำหนดค่าโดยสารที่เป็นราคากลางของระบบรถไฟฟ้า โดยการกำหนดให้โครงการ
รถไฟฟ้าทุกโครงการใช้ตารางค่าโดยสารเดียวกันทั้งระบบ รวมถึงมีระบบการปรับอัตราค่าโดยสารที่เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้
การกำหนดนโยบายสำหรับค่าโดยสารในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อมีราคาค่าโดยสารกลางของระบบรถไฟฟ้า 
จะส่งผลต่อโครงสร้างต้นทุน รูปแบบการลงทุน และสัญญาสัมปทานของโครงการรถไฟฟ้าแต่ละโครงการ 
 
1.3) ข้อเสนอในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม/ค่าโดยสารเดียว 

 
(1) ข้อเสนอโครงสร้างค่าโดยสารร่วมและแนวทางการจัดสรรรายได้ค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้า 
 
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเบื้องต้น จากการวิเคราะห์โดยการใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม  
CPI Non-Food and Beverages (CPI NFB) ในการปรับ เริ่มพิจารณาที่พ.ศ. 2565 กำหนดอัตราค่าแรกเข้า เท่ากับ 14 บาท 
และอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 2.15 บาทต่อกิโลเมตร ทั้งนี้ กำหนดสมมติฐานให้อัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคแบบไม่รวม
อาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB) เท่ากับร้อยละ 1.02 ต่อปี  
 
สำหรับการกำหนดกรอบอัตราค่าโดยสารสูงสุด เพื่อให้อัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมกับผู้โดยสารส่ วนใหญ่ ดังนั้น รูปแบบ
อัตราค่าโดยสารแบบมีเพดานสูงสุด 2 ขั้น (รูปที่ ก.2-3) จึงมีความเหมาะสมที่สุด โดยอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 14 บาท เพิ่มขึ้น
ตามระยะทางกิโลเมตรละ 2.15 บาทจนถึงช่วง 14 กิโลเมตรแรก ค่าโดยสารคงที่อยู่ที่ 42 บาท (เพดานสูงสุดขั้นที่ 1) จนถึง
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กิโลเมตรที่ 25 โดยผู้โดยสารที่เดินทางในระยะทางต่อจากนี้ ควรต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มตามระยะทางต่อในอัตราเดียวกันกับ
ช่วงก่อนหน้า เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จนถึงอัตราค่าโดยสารเพดานสูงสุดในขั้นที่ 2 หรือเท่ากับ 65 บาท ตั้งแต่การ
เดินทาง 36 กิโลเมตรข้ึนไป 
 
ทั้งนี้ การกำหนดค่าโดยสารในลักษณะนี้ทำให้อัตราค่าโดยสารอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเดินทางในระยะทางที่ไม่ไกลจนเกินไป 
และเป็นอัตราสอดคล้องค่าความยินดีจ่ายค่าโดยสาร (Willingness to Pay) ที่ได้จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้โดยสารด้วย 
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 ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-3 ข้อเสนออัตราค่าโดยสารแบบมีเพดานสูงสุด 2 ขัน้ 
 
สำหรับการจัดสรรค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้า เมื่อมีการกำหนดให้ใช้อัตราค่าโดยสารร่วม ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงระหว่าง
ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดสรรค่าโดยสารที่เหมาะสม ได้แก่ นำค่าแรกเข้ามาเฉลี่ยตามจำนวนระบบที่มี 
การเดินทาง และแบ่งค่าโดยสารตามสัดส่วนของระยะทางที่ผู้โดยสารเดินทางในแต่ละระบบ 
 
(2) แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมและข้อเสนออัตราค่าโดยสารร่วมเชื่อมต่อข้ามระบบ 
 
แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสามารถกำหนดเปน็ 2 ระยะ (รูปที่ ก.2-4) ได้แก่  
 

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

ประกาศใช้ 
พ ร บ  การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม

การเดินทางเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนอ่ืน

Phase I

Phase II

พ ศ 

 
 ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-4 แผนการประยุกต์ใช้อัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว 
 

อย่างไรก็ตาม อัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับระบบรถไฟฟ้า (Phase I) ควรต้องมีการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าให้ใช้
ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกัน และสำหรับแนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารข้ามระบบ (Phase II) เช่น ระหว่าง
รถไฟฟ้ากับรถโดยสารประจำทางหรือเรือโดยสาร นั้นไม่สามารถใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกันได้ เนื่องจากต้นทุน
ที่แตกต่างกัน ซึ่งการใช้วิธีการลดค่าข้ามระบบ (Transfer Discount) จะเหมาะสมมากกว่า ดังนั้น จึงเสนอแนวทางในการให้
ส่วนลดค่าโดยสารเมื่อมีการเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร ดังนี้ 
 

• การเชื่อมระหว่างระบบรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสาร 5 บาท 
สำหรับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลด 10 บาท เนื่องจากรถโดยสารประจำทางทั้ง  
2 รูปแบบ มีอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน จึงเสนอให้มีส่วนลดราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกันด้วย 

• การเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้าและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 10 บาทขึ้นอยู่กับอัตรา
ค่าโดยสารของเรือโดยสารแต่ละเส้นทาง 

• การเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสารประจำทางและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาท 
 
2) แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม 
 
สาระสำคัญของผลการศึกษา เรื่อง “แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วมที่ เหมาะสม” 
ประกอบด้วย  
 

• อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงนิในระบบตั๋วร่วม 
• แนวทางการกำหนดรปูแบบทางธุรกิจ 

 
2.1) การวิเคราะห์ อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม 
 
จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากการเก็บค่าธรรมเนียมในระบบการชำระเงินที่เก่ียวข้องกับระบบขนส่ง สามารถ
สรุปรายการทางการเงินที่ เกิดขึ้นจากการใช้ตั๋วร่วม (บัตร ABT) จำแนกตามหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (รูปที่  ก.2-5) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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• Fare : อัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บจากผู้ถือบัตร  
• Transaction Fee : ค่าธรรมเนียมทางการเงิน ในการจัดทำรายการ ประกอบด้วย 

o Issuer Fee : ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ออกบัตร (Issuer) ที่เรียกเก็บจากผู้ถือบัตร 
o Acquirer Fee : ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้รับชำระเงิน ที่จัดสรรระหว่างผู้รับชำระเงินแทนผู้ประกอบการ

ขนส่ง (Transit Acquirer) และ ผู้ชำระดุล (Financial Acquirer) ดังนี้ 
− 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  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าระบบสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนอุปกรณ์ของ Acquirer 

− Switching Fee หรือ Network Fee หรือ Assessment Fee หรือ Card Scheme Fee: ค่าใช้จ่ายที่  
Issuer และ Acquirer จ่ายให้ Switching / Card Scheme ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม (Transaction 
Type) และประเทศที่ใช้จ่าย 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: ค่าธรรมเนียมที่ผู้รับชำระเงินแทน (Acquirer) ชำระให้แก่ 
CCH เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการให้บริการประมวลผลข้อมูล และดำเนินการจัดแบ่งรายได้ให้
ผู้ประกอบการระบบขนส่ง (Transit Operator) แต่ละราย ตามข้อตกลงทางธุรกิจที่ได้ตกลงระหว่างกัน  
 

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: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-5 Financial Transaction Flow ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตร ABT จำแนกตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เมื่อพิจารณากลไกการเดินทางโดยใช้ตั๋วร่วมในรูปแบบ cEMV ทั้งบัตรเดบิตและเครดิต เกิดค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้อง
รับภาระ คือ Interchange Fee ทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้บริการ Card Scheme มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก จึงมีอำนาจกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ และยากที่จะกำกับดูแล ดังนั้น ในแต่ละประเทศจึงนิยมวางระบบรับส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
ภายในประเทศเป็นของตัวเอง ที่เรียกว่า Local Switching เช่นเดียวกัน ประเทศไทยมี บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด (PCC), 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (ITMX) และ บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (TPN) เป็น Local Switching 
สำหรับบัตรเดบิตที่ออกในประเทศมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ 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 ก.2-6) (เนื่องจากระบบ ABT หรือ cEMV ต้องการความปลอดภัยในระดับสูง และระบบ EMV  
ต้องมีการรับรองจาก EMVCo จึงควรแยก CCH ต่างหากเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ)  
 
ดังนั้น แนวคิดการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ตั๋วร่วม ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ควรพิจารณาจาก 
 

• รายได้ที่เพิ่มข้ึนของผู้ประกอบการ จากผู้โดยสารที่เปลี่ยนเส้นทางเดินทางโดยใช้ตั๋วร่วม 
• การมีรายได้เพียงพอต่อต้นทุนการดำเนินการระบบตั๋วร่วม โดยไม่มุ่งหวังกำไร 
• การเทียบเคียงกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ตั๋วร่วมในประเทศอ่ืน ที่มีลักษณะสอดคล้องกับประเทศไทย  

และประสบความสำเร็จ 
 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในลักษณะ Bottom-Up Approach การพิจารณาต้นทุนการปรับปรุงระบบของผู้ประกอบการ 
(Operator) นั้น Transaction Fee สามารถพิจารณาจากเงินลงทุนในการปรับปรุงระบบให้รองรับระบบตั๋วผูกบัญชี (ABT) และ
ระบบฐานข้อมูลการเดินทาง (ทั้ง Front-end และ Back-end) เทียบกับจำนวน Transaction ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยพิจารณาอายุการใช้งานของระบบ  
 
จากการวิเคราะห์ตามแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าในระยะแรกต้นทุนการทำรายการธุรกรรม (Transaction Cost) อาจสูง 
เนื่องจากปริมาณการเดินทางจากระบบตั๋วร่วมยังไม่มาก และต้นทุนการทำรายการธุรกรรม (Transaction Cost) ควรลดลง
เนื่องจากระบบรถไฟฟ้าสายใหม่ เปิดให้บริการมากขึ้น (ตารางที่ ก.2-2) โดยสามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน 
(Transaction Fee) เบื้องต้น ได้ดังตารางที่ ก.2-3 
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Central Clearing House 
(CCH)

Financial
Central Clearing House 

(FCCH)

ผู้ออกบัตร 
 Issuer)

ผู้รับบัตร 
 Acquirer)

Data  Flow
Monetary  Flow

4. Acquirer ส่ง transaction เพื่อเรียกเก บเงินจาก  Issuer

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

7.4 บัตร AMEX
     เรียกเก บเงินจากผูถื้อบัตรโดยตรง

ผู้ถือบัตร
(Cardholder)

Switching

Credit Card Scheme

Local Debit Card Scheme

Switching Fee

7.2 
บัตรเครดิต
เรียกเก บคา่ใช้จ่าย
ที่เกิดจากการเดินทาง
ของผู้ถือบัตร
เม่ือครบรอบเดอืน
และช าระภายหลัง

7.1 
บัตรเดบิต

ตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การเดินทางจากบ ัชี

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

 
       ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-6 ภาพรวมระบบการชำระเงินด้วยบัตร และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น  
 

ตารางที่ ก.2-2 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 ก.2-3 อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน  Transaction Fee) ของการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
ประเภทบัตร ค่าธรรมเนียม 

บัตรโดยสาร ABT / Card-Centric ในระบบขนส่ง ≤ ร้อยละ 1.0 1 
บัตรเดบิตในประเทศ (บัตร cEMV) ≤ ร้อยละ 0.55 2 
บัตรเครดิตในประเทศ (บัตร cEMV) ≤ ร้อยละ 0.8 1 

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลปฐมภูม ิข้อมูลทตุิยภมูิ และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 
   2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 
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2.2) แนวทางการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ 
 
แนวทางการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงทางธุรกิจและอัตราค่าธรรมเนียมในระบบตั๋วร่วมที่มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม แสดงดังตารางที่ ก.2-4 
 
ตารางที่ ก.2-4 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) 

≤ 5 คร้ัง 

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

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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3) แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม  การจัดหารูปแบบเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการชดเชยรายได้  
จากค่าโดยสารร่วมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม) 

 

แผนการลงทุนพฒันาระบบตั๋วรว่ม พิจารณาเปน็ 2 ส่วน 
 

(1) การลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม 
(2) การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม  

 

3.1) การลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม 
 

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

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: โครงการศึกษาจดัทำแผนการกำกบัการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-7 แผนการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วม  
 

3.2) การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนสง่เสริมระบบตั๋วร่วม 
 
(1) หลักการในการจัดตั้งกองทุนสง่เสริมระบบตั๋วร่วม 
 
โดยหลักการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตั๋วร่วมจะเกิดสูงสุดเมื่อมีการดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้ค่าโดยสารร่วม  
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้โดยสารมีความสะดวกเพิ่มขึ้น ในขณะที่เสียค่าโดยสารในอัตราที่ต่ำลง โดยโครงสร้างค่าโดยสารร่วมจะช่วยให้
ผู้โดยสารจ่ายค่าแรกเข้าเพียงคร้ังเดียว ในการเดินทางเชื่อมต่อในโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า อีกทั้งยังทำให้ค่าโดยสารตามระยะทาง
ลดลงด้วย ดังนั้นจึงสามารถโน้มน้าวให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะรถไฟฟ้ามากขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญ 
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เนื่องจากการดำเนินการระบบตั๋วร่วมจำเป็นต้องมีการลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment) ทั้งในส่วนของภาครัฐ (ศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง) และในส่วนของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (การปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ)  
โดยในส่วนของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนนี้ ภาครัฐอาจจำเป็นต้องช่วยสนับสนุนการลงทุน เพื่อไม่ให้ เป็นภาระ 
แก่ผู้ประกอบการจนเกินไป  
 

นอกจากนี้ แม้ว่าการใช้ค่าโดยสารร่วมจะส่งผลให้มีผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่การที่  
ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวของผู้โดยสารลดลง ก็อาจส่งผลต่อรายได้รวมของผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้าภาคเอกชนที่ให้บริการ  
ในปัจจุบันภายใต้สัญญาร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost ที่มีการกำหนดโครงสร้างค่าโดยสารไว้ในสัญญาอยู่แล้ว  
 

ดังนั้น เพื่อให้ภาครัฐมีเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการรองรับภาระทางการเงินที่เกิดขึ้น และสามารถส่งเสริมให้ระบบตั๋วร่วม
และค่าโดยสารร่วมดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยไม่เป็นภาระกับระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปี จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้ง 
“กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม” ขึ้น เพื่อ (1) สนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนในการลงทุน
ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และ (2) สนับสนุนผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วมในการให้บริการ
ระบบขนส่งมวลชน 
 

(2) แนวทางการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม 
 

เพื่อให้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และสร้างภาระด้านการเงิน การคลังแก่ภาครัฐ 
ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมจำเป็นต้องมีทุนและสภาพคล่องเพียงพอต่อการใช้จ่ายหลักที่สอดคล้อง
กับหลักการของการจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งรวมถึง 
 

• สนับสนุนการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนของผู้ประกอบการ เนื่องจากการนำค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้ 
• สนับสนุนเงินลงทุนพัฒนาระบบ AFC ในส่วนของผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วม (และค่าโดยสารร่วม) 
• จัดสรรเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 

การประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม) 
• ชำระหนี้เงินกู้เพื่อการจัดตั้ง ปรับปรุงระบบตั๋วร่วม รวมถึงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุน 
• บริหารเงินคงเหลือในกองทุนเพื่อนำไปลงทุนให้เกิดดอกผลเพื่อการใช้จ่ายของกองทุน 

 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ขนาดของกองทุนฯ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม แสดงดังรูปที่ ก.2-8 
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หมายเหตุ : ไม่รวมเงนิลงทุนศูนย์บริหารจัดการรายไดก้ลาง (Central Clearing House: CCH) และระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ  

(Automatic Fare Collection: AFC) ของผู้ประกอบการ 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-8 การประมา การวงเงินที่จำเป็นของกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม  
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(3) การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม 
 
ในกรณีของการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมนั้น ยังไม่สามารถระบุแหล่งรายได้สำหรับนำเข้ากองทุนได้อย่างชัดเจน ดังนั้น  
ในร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนฯ จึงควรเปิดช่องทางการจัดสรรรายรับและการระดมทุนเข้ากองทุนฯ ให้มีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยมีหลักการในการพิจารณาที่มาของแหล่งเงินของกองทุนฯ ดังนี้ 
 

• ที่มาของแหล่งเงินควรสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรม โดยอาจพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก ่
- เชิงพื้นที่ กล่าวคือ เป็นรายรับที่เกิดภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่มีระบบขนส่ง

มวลชนที่เข้าร่วมกับระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 
- เชิงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ กล่าวคือ เงินที่จะนำมาเป็นรายรับเข้ากองทุนฯ ควรมีที่มาจากกิจกรรม 

ที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง การลดปัญหาการจราจรติดขัด การลดมลภาวะ และการลดอุบัติเหตุ 
• การจัดสรรเงินจากแหล่งเงินเข้ากองทุนฯ ต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
• ขนาดของเงินที่สามารถจัดสรรจากแหล่งเงินมีนัยสำคัญต่อขนาดของภาระการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตลอดจนช่วย

สร้างสมดุลและสภาพคล่องที่เพียงพอแก่กองทุนฯ 
• การจัดสรรเงินจากแหล่งเงินควรสร้างภาระด้านการเงินการคลังแก่ภาครัฐให้น้อยที่สุด 
• สามารถจัดสรรเงินจากแหล่งเงินมาเข้ากองทุนฯ ได้ภายในปีเปิดให้บริการระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม หรือ

ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายของกองทุนฯ 
 
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์แหล่งเงินที่อาจมีความเป็นไปได้ทั้งหลาย รวมถึงแหล่งเงินที่ได้รับคำแนะนำจากการประชุมกลุ่มย่อย
ที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า แหล่งเงินส่วนใหญ่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายที่บั งคับใช้ในปัจจุบัน (เช่น การเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มเติม  
การขอจัดสรรจากกองทุนอ่ืนที่เก่ียวข้อง เป็นต้น) ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดสรรเงินจากแหล่งเงินดังกล่าวมาเข้ากองทุนฯ ได้ ในขณะ
ที่แหล่งเงินส่วนอ่ืน (เช่น การขอปันผลประโยชน์จากสัญญาร่วมลงทุนระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบัน การขอปันกำไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องก่อนจัดส่งกระทรวงการคลัง เป็นต้น) ก็มีปัญหาในทางปฏิบัติที่ทำให้มีความซับซ้อนในการขอรับ  
การจัดสรร ซึ่งหากรัฐบาลไม่มีนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนที่ชัดเจนและได้รับความร่วมมือ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้ว อาจส่งผลให้รัฐบาลอาจจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรายปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนฯ เอง  

 
4) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
 
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้ง 
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) ที่ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง หน่วยงานของรัฐและ
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการเจรจาเชิงธุรกิจ ในการกำหนดและประกาศใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
ร่วม (Common Fare) (ซึ่งใช้เป็นอัตราค่าโดยสารเดียว) สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วม  
 
นอกจากนั้นแล้ว หลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการชำระเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้นำการพัฒนา ได้แก่ (1) ระบบชำระ
เงินด้วยบัตร Oyster ของ Transport for London ในสหราชอาณาจักร (2) ระบบชำระเงินด้วยบัตร EZ-Link พร้อมด้วยระบบ 
SimplyGo ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ (3) ระบบชำระเงินด้วยบัตร Octopus ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยระบบชำระเงินดังกล่าวถูกพัฒนาในรูปแบบ Account-Based Ticketing (ABT) ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี 
สมควรนำมาเป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 
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โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม จึงมีแนวคิดจัดทำตั๋วร่วมรูปแบบ Account-Based 
Ticketing (ABT) เพื่ อรองรับการใช้งานตั๋วร่วมแบบ  open-loop โดยกำหนดความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional 
Requirement) ของระบบตั๋วร่วม ซึ่งมีสาระสำคัญของผลการศึกษา ประกอบด้วย 
  
4.1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
และการกำหนดอัตราค่าโดยสาร โดยจัดทำ จัดหา พัฒนาข้อมูล รวมทั้ง กำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลค่าโดยสารและ 
การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ทั้งที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบตั๋วร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดย นำผลการศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
มาประกอบการศึกษา และกำหนดความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การเดนิทางและค่าโดยสาร ซึ่งประกอบด้วย  
 

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

จัดการรายได้กลางด้านการเงิน (Financial Central Clearing House: FCCH)  
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
(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 ซึ่งทำให้ภาพรวม
สถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วมและองค์ประกอบแต่ละรายการ สามารถแสดงดังรูปที่ ก.2-9 ประกอบด้วย: 
  

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

แม่เหล็ก สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ (เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ) และไบโอเมทริกซ์ ที่ผู้โดยสารอาจประยุกต์ใช้
เพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับการเดินทาง 

- อุปกรณ์อ่านบัตรโดยสาร (Media Acceptance Devices: MAD) : ใช้ในการสื่อสารและอ่านสื่อกลาง 
การชำระค่าโดยสาร รวมทั้งการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะและตรวจสอบความพร้อมของเงินที่จะชำระ 
ค่าโดยสาร 

- คอมพิวเตอร์ประจำสถานีของผู้ประกอบการ (Operator Station Computer: SC) : เป็นจุดศูนย์กลาง
สำหรับการบันทึกและดำเนินการขั้นต้นของธุรกรรมทั้งหมดของอุปกรณ์ Front-end ที่สถานีขนส่งใดๆ และ / 
หรือที่สถานีขนส่งเฉพาะในระบบอ่ืน เช่น ระบบบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง (Bus Depot System: 
(BDS)) 

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

ศูนย์กลางสำหรับบันทึกและรวบรวมข้อมูลธุรกรรมการเดินทางทั้ งหมด ที่ดำเนินการบนโครงข่ายของ 
ผู้ให้บริการ และส่งข้อมูลค่าโดยสารและพารามิเตอร์การด าเนินงานที่ได้รับจากศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่สถานี / ประตูตรวจบัตรโดยสาร (Transit Gate) 
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- ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) :ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรม
ในเครือข่ายการขนส่งสาธารณะทั้งหมด (ทุกรูปแบบการเดินทางที่อยู่ในระบบ) เพื่อจัดสรรรายได้ตามเกณฑ์ 
การคำนวณค่าโดยสาร และส่งมอบข้อมูล (จำนวนเงินที่ต้องชำระให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะต่างๆ) 
ไปยังผู้ออกบัตร (Issuer) โดยผ่านผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (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 ก.2-9 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบตั๋วร่วม   
 
อย่างไรก็ตามสามารถจำแนกโครงสร้างองค์ประกอบของระบบตั๋วร่วม (ในรูปแบบของระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC))  
ที่ประมวลผลเชื่อมโยงกันทั้งระบบ แบ่งออกเป็น 6 ระดับ (ดังตารางที่ ก.2-5 และรูปที่ ก.2-10) 
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ตารางที่ 5 องค์ประกอบระบบตั๋วร่วม 
 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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ABT Ticket Media

บัตร cEMV

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 ก.2-10 Functional Requirement ระบบตั๋วร่วม 
 

โดยการประมวลผลในระดับที่ 1, 2 และ 3 เป็น (ระบบคอมพิวเตอร์) ของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ซึ่งต้อง
ปรับปรุง/เพิ่มเติมเครื่องอ่านบัตร และ Software ให้สามารถรองรับบัตรโดยสารในรูปแบบ ABT Ticket Media ในอนาคต 
รวมทั้ง ต้องสามารถส่งข้อมูลการเดินทางในแต่ละช่วงเวลาให้ CCH ได้ 
 
ในระดับที่ 4 ผู้ออกบัตร (Issuer) ในที่นี้คือ ผู้ออกบัตรในระบบตั๋วผูกบัญชี (ABT) สำหรับภาคขนส่ง (Transit) (และนอกภาคขนส่ง 
(Non-Transit)) และผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer)  
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ในระดับที่ 5 ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) ทำหน้าที่รองรับการทำงานส่วนที่เก่ียวกับ  การบริหารจัดการข้อมูล
การใช้งาน ทั้งในระบบขนส่งและนอกภาคขนส่ง  การรับข้อมูลและชำระดุลให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมระบบ รวมทั้งการสรุป
การประมวลผลข้อมูลออกเอกสารในรูปแบบรายงานและข้อมูลต่างๆ 
 

ในระดับที่ 6 ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้านการเงิน (FCCH) ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ 
การใช้งานจาก ABT Ticket Media รวมทั้งบัตร cEMV เท่านั้น เนื่องจากระบบตั๋วผูกบัญชี (ABT) หรือบัตร cEMV ต้องการ
ความปลอดภัยในระดับสูง และต้องมีการรับรองจาก EMVCo จึงควรแยก FCCH ออกต่างหากจาก CCH เพื่อความสะดวกใน
การบริหารจัดการ   
 

นอกจากนั้นแล้ว ภาพรวมโครงสร้างทางฟังก์ชันระบบตั๋วร่วม (รูปที่ ก.2-10) ประกอบด้วย ฟังก์ชันหลัก ดังนี้  
• ระบบประมวลผลหลัก (Core Business Processing System)  
• ระบบจัดการบัตร (Card Management System)  
• ระบบสินค้าและบริการ (Goods and Services System)  
• ระบบจัดการอุปกรณ์ (Device Management System)  
• ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management System)  
• ระบบการเงิน (Financial System)  
• ระบบจัดการกระเป๋าเงินในบัตรโดยสาร (Purse Management System)  
• ระบบค่าโดยสารและส่วนลด (Fare and Rebates System)  
• ระบบการออกรายงาน (Report System) และ  
• ระบบรกัษาความปลอดภัย (Security System)  

 

(2) ฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  Central Clearing House: CCH) และศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลางด้านการเงิน  Financial Central Clearing House: FCCH) 

 

ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ Central Clearing House (CCH) เป็นหัวใจสำคัญของระบบตั๋วร่วม ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
บริหารจัดการรายได้ และการชำระดุล เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์กลางของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย สถาบัน
การเงิน (Bank หรือ Non-Bank) และหน่วยงานกำกับดูแล (รูปที่ ก.2-11) 
 

Functional Requirement ของ CCH และ FCCH นั้น Database มีระบบการประมวลผลที่แยกจากกัน กล่าวคือ CCH 
ประมวลผลข้อมูลบัตรโดยสารปัจจุบัน จัดการระบบฐานข้อมูลกลาง และออกรายงาน ส่วน FCCH แยกประมวลผลข้อมูล ABT 
Ticket Media และ บัตร cEMV โดยมีระบบที่สำคัญ ประกอบด้วย 
 

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

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

 

โดยโครงสร้างของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram) หรือ E-R Diagram เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล  
ซึ่งสรุปได้ ดงัรูปที่ ก.2-12 
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ABT Ticket Media

Tokenisation 2
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Tokenisation 3

ข้อมูล O-D 
และค่าโดยสาร

ผู้ออกบัตร
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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 ก.2-11 Functional Requirement ระบบฐานข้อมูลกลางของศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  CCH)  
และ ศูนย์บริหารจัดการรายไดก้ลางด้านการเงิน  FCCH) 

 

O-D Transaction
(ตารางข้อมูลการเดินทาง 

Station
(ตารางข้อมูลสถานี 

Operator
(ตารางข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง 

Gate
(ตารางข้อมูลประตู 

Financial
(ตารางข้อมูลการเงิน Acquirer

(ตารางข้อมูลผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร 

E-Money
(ตารางข้อมูลผู้ให้บริการ e-Money)

ABT Account
(ตารางข้อมูล ABT Account)

Setting
(ตารางข้อมูล Setting 

Infrastructure
(ตารางข้อมูลจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

Card
(ตารางข้อมูลบัตรโดยสาร 

Issuer
(ตารางข้อมูลผู้ออกบัตร 

Passenger
(ตารางข้อมูลผู้เดินทาง 

Register
(ตารางข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

Log
(ตารางข้อมูล Log 

User
(ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน)

Fare Rebate
(ตารางข้อมูลค่าโดยสารและส่วนลด 

ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Database)

 
ที่มา: โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-12  Entity Relationship  โดยย่อ) ของระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร 
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4.2) การส่งข้อมูลการเดินทาง 
 
ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารในระบบตั๋วร่วม (Original - Destination Transaction Data) ที่แต่ละผู้ประกอบการขนส่งต้อง
ส่งให้ CCH ตามข้อตกลงในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น วันละ 1 ครั้งหรือหลายครั้ง)  โดยการส่งข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่ม 
แล้วส่งในคราวเดียว (Batch Processing) กำหนดรูปแบบเป็น XML File Format เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน (สำหรับ 
การส่งข้อมูลจริงต้องเข้ารหัส (XML Encryption) รายละเอียดข้อมูลที่ส่ง แสดงได้ดังตารางที่ ก.2-6 
 
ตารางที่ ก.2-6 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 
 
5) ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  ร่างพระราชบั  ัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....)  
 
การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... สนข. (ร่าง พ.ร.บ.ฯ) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2559 
และได้เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี ใน พ.ศ.2561 สรุปความเป็นมาได้ดังรูปที่ ก.2-13 
 

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 ก.2-13 ความเป็นมาของการจัดทำร่างพระราชบ ั ตักิารบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
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แม้ปัจจุบันมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายลำดับรอง  
ที่ใช้บังคับกับราชการสังกัดฝ่ายบริหาร แต่ไม่สามารถบังคับให้เอกชนดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้  ดังนั้น การบูรณาการ 
ให้เกิดระบบตั๋วร่วมอย่างครอบคลุมทั้งระบบ จำเป็นต้องใช้กลไกของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ โดยจุดมุ่งหมายของ 
การมีร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน  
เพื่อสนับสนุนการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน สามารถสรุปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม พ.ศ. .... ได้ดังรูปที่ ก.2-14 
 

ภาครัฐที่เก ี่ยวข้อง  สังก ัดกระทรวงคมนาคม 

ภาครัฐท ี่เกี่ยวข้อง  นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ผู้ให ้บริการขนส่ง

หน่วยงานก ากับดูแล และให้บริการ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน 

ร่วมให้บริการระบบต๋ัวร่วมและการจัดเก บค่าโดยสาร 

ผู้ให ้บริการระบบการช าระเงินก าหนด
หลักเก  ์การ
บริหารจัดการ
ระบบต๋ัวร่วม 

และขอบเขต
ความร่วมมือ
การให้บริการ

ของระบบต๋ัวร่วม 

                          

ค ะกรรมการนโยบายระบบต๋ัวร่วม  คนต   

การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้อง

 
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-14 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากร่างพระราชบั  ตัิการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  
 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ประกอบด้วย 7 หมวด (รูปที่ ก.2-15) โดยมีขั้นตอนการจัดทำ 
ร่าง พ.ร.บ.ฯ ดงัรูปที่ ก.2-16 
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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  

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 ก.2-1  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  ภายในเดือน ม ิย  65 

7. การพิจาร าของส านักงานค ะกรรมการก ษฎีกา 
 พิจาร าแล้วส่งค ะรัฐมนตรี 

8. ค ะรัฐมนตรีน าเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่รัฐสภา 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพิจาร า  

9. การประกาศราชกิจจานุเบกษา  ภายในป  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 หรือล่าช้าจากแผนที่กำหนดไว ้
ที่มา: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-16 ขั้นตอนการจัดทำร่างพระราชบั  ตัิการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
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6) แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 

ระบบตั๋วร่วม ควรเป็นบริการพื้นฐานที่จัดให้มีขึ้นโดยรัฐ (Public Uitilities) เช่นเดียวกับบริการด้านไฟฟ้า น้ำประปา การจัดการขยะ 
การสื่อสารและโทรคมนาคม และการขนส่งสาธารณะ ซึ่งในอดีต บริการเหล่านี้เป็นเสมือนบริการผูกขาดโดยรัฐ แต่ในความเป็น
จริงอาจไม่ใช่การผูกขาด เพียงแต่ไม่มีผู้ลงทุนให้บริการ เนื่องจากไม่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนเชิงธุรกิจ และการขาดกฎหมาย
รองรับการให้สิทธิเอกชนดำเนินการแทนรัฐ  
 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐอาจให้สิทธิแก่เอกชนดำเนินการระบบตั๋วร่วม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล
เช่นเดิม หากไม่มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมให้ชัดเจน การบูรณาการโครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วม และเอกภาพในการตัดสินใจเชิงนโยบายอาจเกิดขึ้นได้ยาก โดยสิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องดำเนินการควบคู่กับ 
การพัฒนาระบบตั๋วร่วม ได้แก่ 
 

(1) จัดตั้งหน่วยงานกลาง สำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม เพื่อเอกภาพ 
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนเสนอแนะนโยบายแก่ระดับบริหาร เช่น คณะรัฐมนตรี เป็นต้น และ
ประสานงานกับหนว่ยงานรัฐ รวมถึงคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ซึ่งหน่วยงานกลางดังกล่าว อาจเป็นหน่วยงานรัฐ
องค์กรใหม่หรือ ยกระดับหน่วยงานรัฐที่มีอยู่เดิม 

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

 
การจัดตั้งหน่วยงานกลาง สำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลระบบตั๋ วร่วมและค่าโดยสารร่วม สามารถช่วยปรับบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานระบบขนส่งมวลชนที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม ให้มีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนระหว่างการเป็น 
ผู้กำหนดนโยบาย  ผู้กำกับดูแล และผู้ให้บริการ โดยในโครงสร้างความสัมพันธ์ (รูปที่ ก.2-17) ได้กำหนดให้บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม 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: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 

รูปที่ ก.2-17 โครงสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 
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โครงสร้างของบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (บริษัทฯ) แสดงดังรูปที่ ก.2-18 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริหารจัดการ
รายได้กลาง (CCH) ของระบบตั๋วร่วม  
 

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 ก.2-18 โครงสร้างบริษัทบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
 
อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมควรเป็นแผนระดับที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน
การกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม” โดยมีสาระสำคัญแสดงดังตารางที่ ก.2-7 
 
ตารางที่ ก.2-7 สาระสำคั ของแผนปฏิบัติการด้านการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

ลำดับ รายละเอียด 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เดือนธนัวาคม 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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7) แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล 
 
จากการรวบรวมผลการศึกษาและข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง 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 ด้านการใช้
ประโยชน์ (Utilisation) ของการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation) หรือ การเดินทาง (Transit Journey) ซึ่งใน
โครงการศึกษานี้ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของระบบขนส่งมวลชน (Utilisation of Mass Transit System) (รูปที่ ก.2-19) 
 

คุ ภาพ
การให้บริการ

ความ
ปลอดภัย

ความสามารถ
ในการให้บริการ

การใช้
ประโยชน์ 

 
    ทีม่า: โครงการศกึษาจัดทำแผนการกำกบัการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 

รูปที่ ก.2-19 เก  ์ในการติดตามและประเมินผล 
 
ตัวชี้วัดที่สามารถเป็นทางเลือกในการประยุกต์ใช้กับโครงการศึกษานี้  ได้แก่  
 

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(2) ร้อยละของต้นทุนรวมการเดินทางของผู้โดยสารที่ลดลงได้ เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ 
(3) ร้อยละของผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารผ่านระบบตั๋วร่วม 

 
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระดับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3 ถึง 5 ปี ควรพิจารณาทบทวนตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายที่ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
ก.3 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



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
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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

65
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Adjusted Fare MRT Assessment Standardisation

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

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบรหิารจัดการระบบตั๋วร่วม

12

ประเภทบัตร ค่าธรรมเนียม
บัตรโดยสาร ABT / Card-Centric ในระบบขนส่ง ≤ ร้อยละ 1.0 1

บัตรเดบิตในประเทศ (บัตร cEMV) ≤ ร้อยละ 0.55 2

บัตรเครดิตในประเทศ (บัตร cEMV) ≤ ร้อยละ 0.8 1



แนวทางการก าหนดรูปแบบทางธุรกิจ

13

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)

≤ 5 ครั้ง

- เงื่อนไขระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนการเชื่อมต่อ ระหว่าง 
รถไฟฟ้า-รถไฟฟ้า 

≤ 30 นาที

- เงื่อนไขระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนการเชื่อมต่อ ระหว่าง 
รถไฟฟ้า-ระบบอื่นๆ 

≤ 60 นาที

- เงื่อนไขระยะเวลาที่ใช้ในการเดนิทางรวมทกุระบบตอ่เที่ยวการเดินทาง 
(O-D)

≤ 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



18

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
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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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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
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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

29



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
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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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ก.4 คำกล่าวรายงานการสัมมนา ครั้งที่ 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการสัมมนา ครั้งที่ 2 ก.4 - 1      AMP Consultants Ltd. 
กุมภาพนัธ์ 2565 

 
คำกล่าวรายงานการสัมมนา คร้ังที่ 2 

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
โดย นางสาวกรุณา เนียมเอี่ยม 

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
--------------------------------------------------------- 

 
กราบเรียน    ท่านวไิลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนหน่วยงาน

ราชการ ภาคเอกชน และผู้เข้ารว่มสัมมนาทุกท่าน 
 

ในนามของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และผู้เข้าร่วมการสัมมนา ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่าน
ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม ซึ่งกระทรวงคมนาคม และ สนข. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่มอบนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบขนส่งมวลชน 
 
ทั้งนี้ สนข. ได้ดำเนินการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย 

  
1) การสัมมนา ครั้งที่ 1 
2) การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม       

ที่เหมาะสม” 
3) การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่  2 หัวข้อเรื่อง “แนวทางการกำหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม”  
4) การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่  3 หัวข้อเรื่อง “ความต้องการทางฟั งก์ชัน 

(Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” และ 
5) การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมาย     

ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” และ 
6) การประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....” 

 
ซึ่งผลที่ได้จากการสัมมนา การประชุมกลุ่มเป้าหมาย Focus Group จำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น          
ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ที่ผ่านมา สนข. ได้นำไปปรับปรุงผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องและปรับปรุง      
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ซึ่งนำมาสู่การสัมมนาในครั้งนี้  
 
ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา 
คร้ังที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
 

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



 
 
 

 
 
 
 
 

 
ก.5 คำกล่าวเปิดการสัมมนา ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการสัมมนา ครั้งที่ 2 ก.5 - 1      AMP Consultants Ltd. 
กุมภาพนัธ์ 2565 

 
คำกล่าวเปิดการสัมมนา คร้ังที่ 2 

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม  
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 โดย นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
…………………………………………………………………………….. 

 
เรียน   ท่านผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการ 

ท่านผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน 
 

สวัสดีค่ะ เรียนท่านผู้มีเกียรติ ในนาม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร ขอบพระคุณ สำหรับการสละเวลา มารับฟัง
รายงานผลการศึกษา โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ในวันนี้ 
 
ขอเรียนว่า สนข. อยู่ระหว่างศึกษา โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ขณะนี้โครงการนี้ได้
ดำเนินการมาเกินครึ่งทางแล้ว ซึ่งจากผลการศึกษาในหลายองค์ประกอบ มีรายละเอียด และมีความก้าวหน้ามากขึ้น วันนี้ถือเป็น
วาระสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่ สนข. ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ได้นำผลการศึกษา มานำเสนอให้ทุกท่านรับทราบ และขอรับฟังความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประกอบการดำเนินโครงการต่อไป  
 
ขอเรียนว่า ตั๋วร่วมมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง มีองค์ประกอบที่ซับซ้อน บัดนี้ สนข. มีภาพสถาปัตยกรรมของระบบตั๋วร่วม       
แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม ข้อเสนออัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินสำหรับการบริหารจัดการตั๋วร่วม โครงสร้าง  
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม การประมาณการวงเงินกองทุน ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เกณฑ์ในการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งองค์ประกอบ เหล่านี้เป็นผลการศึกษา  
 
วันนี้ ต้องขอความกรุณาจากทุกท่านให้ข้อชี้แนะเพื่อนำไปวิเคราะห์บรรจุไว้ในรายงาน ขอเรียนเชิญทุกท่าน ช่วยเติมเต็ม และให้
ข้อสังเกต 
 
ในนามของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร สนข. ขอขอบพระคุณทุกท่าน และขอให้การสัมมนาราบรื่น สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ขออนุญาตเปิดการสัมมนา ครั้งที่ 2 ขอบคุณค่ะ 
 

............................................................ 
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โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
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ภาคผนวก ข  สรุปรายชื่อผู้เขา้ร่วมการสมัมนา ครั้งที่ 2 
  

การสัมมนา ครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่  15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์  กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นางวิไลรัตน์  
ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสาวกรุณา 
เนียมเอ่ียม ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 2 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน สมาคมธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสื่อมวลชน 
รวมทั้งที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น 227 คน ดังมีรายชื่อแสดงในตารางที่ ข-1 
 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 2 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
ประธาน 

1 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนกันโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร 

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 

วิทยากร 
2 นายอมฤต เหล่ารักพงษ ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

3 ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสาร
ระบบขนส่งมวลชน 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) 

4 ดร.สลิลธร ทองมีนสุข นักวิชาการด้านกฏหมาย สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) 

5 ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
6 นายศรัณย ์ บุญญะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงบประมาณและ

การลงทุน 
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
7 นางสาวพิมพรรณ ชุ่มเพ็งพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ (ดา้นความปลอดภยั) สำนักแผนความปลอดภยั 
8 นางสาวพิณญาดา เอี่ยมเหม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
9 นางสาวนัยนา กล้าณรงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
10 นายจิรชาต ิ บุญรินทร์ นักวิชาการพัสดชุำนาญการ สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
11 นางสาววาสิณี สังขะเมฆะ นักวิชาการพัสดชุำนาญการ สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
12 นายชัชวาล ทรัพย์สมบูรณ์ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารกลาง (สบก.) 
13 นายมนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร 

(กพข.) 
14 นางสาวธัญยธรณ์ สวัสดิวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.) 
15 นางสาวกะชามาศ กลั่นเสนาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.) 
16 นางสาวพัฐศศิกา สถิรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร

ในภูมิภาค (สสภ.) 
17 นางสาวเมธิน ี ปานเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร

ในภูมิภาค (สสภ.) 
18 นางสาวศศิวิมล ไชยณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนงาน (สผง.) 
19 นางสาวภัทร์พร ทองประชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนงาน (สผง.) 
20 นางสาวเนตรติยา คเณศายะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.) 
21 นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนกังานโครงการบริหารจดัการ 

ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 
สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

22 นางสาวธราธิป  พวงจันทน์หอม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบตั๋วร่วม สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

23 นางสาวบุญงาม  เอี่ยมศุภวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) (ต่อ) 
24 นางกันตินันท์  ภู่ศิร ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

25 นางสาววภิาดา อันล้ำเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

26 นายนพพร  จรุงเกียรต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

27 นางสาวทัยวรรณ  โกยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

28 นางสาวสุรีภรณ์  เทพสืบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

29 นางสาวรัชพัณณ์  นราธำรงค์สิทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

30 นางสาวสิริภัทร  ขวัญเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

31 นางสาวสมพร  การะเกต ุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

32 คุณนิรันด์ ปานทั่งทอง ฝ่ายพัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สังกัดกระทรวงคมนาคม) 
33 นางสาวขวญัสิรี ช่วงวิไล นิติกรชำนาญการ กรมการขนส่งทางราง 
34 นายอวิรุทธ ์ สุเพ็งคำภา นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางราง 
35 นายคมกิตต ิ อังคทะวิวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กรมการขนส่งทางราง 
36 นายศุภณัฐ บัวทอง นักวิชาการขนส่งปฏิบัตกิาร กรมการขนส่งทางราง 
37 นางสาวชูขวญั อยู่มั่น นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก 
38 นางสาวปรีชญา สาระผล นักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 
39 คุณพิมลวรรณ แย้มอยู ่ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน กรมท่าอากาศยาน 
40 นายขวัญชัย แก้วลบ นายช่างเขียนแบบและชำนาญงาน กรมเจ้าท่า 
41 นายปิ่นพงษ ์ เข็มทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมเจ้าท่า 
42 คุณจริยา ตติรตัน์ พนักงานการตลาด การรถไฟแห่งประเทศไทย 
43 นายธิตพิันธ ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
44 นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กอง

วิจัยและพัฒนา 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

45 นายจิรวัฒน ์ เพลิงสีทอง วิศวกร 6 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กอง
วิจัยและพัฒนา 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

46 นายชาญเวทย ์ หริพ่าย ห.พน. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
47 นายสนณรงค์ สุอังคะ วิศวกร 6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
48 นายเอกชยั  บุญมาลีตระกูล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
49 นายวราห ์ ธีระปุญโญ รองผู้อำนวยการระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
50 นายทนงยุทธ ์ พุกกณะสุต ผู้จัดการแผนกระบบจัดการรายได ้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
51 นายชูเกียรต ิ สิทธิศักดิ์ ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
52 คุณณัฏฐกิตติ์  ท่อเจริญพานิชย ์ ผู้จัดการแผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
53 นางสาววารุณี   เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ ผูจ้ัดการส่วนระบบจัดการรายได้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
54 นางสาววรางคณา พุทธศร ี เจ้าหน้าที่จัดการรายได้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  
55 นายกิตติกานต ์ จอมดวงจารวุรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
56 นางจันทร์ทิพย ์ มากคำ ผู้อำนวยการสำนกับริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้ารว่มการสัมมนา ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม) 
57 คุณกชกร  รอดคำ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฎิบัตกิาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ  
58 นายณัฐพงษ์ อดุลยเมตต์ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
59 นายกฤษฎา  เกษคึมบง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
60 นางสาวธนิดา ตันติอาภากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
61 นางสาวชัญทิชา เมธากุลวัฒน ์ นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
62 นางธนนันต์ อติชาติพงศ์กุล นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
63 คุณวัชรกูร  จิวากานนท ์ รองผูอ้ำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
64 คุณสุภัชชา  ชวาลเวชกุล ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

65 นางสายชล ปัญญาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

66 ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ กิตติพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

67 นางสาวนันทิพัฒน ์ พรหมรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

68 นางสาวอัครียา งามวงศ์ไพบูล อัยการประจำสำนักงานอยัการสูงสุด 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารีอ 2 

สำนักงานอัยการสูงสุด 

69 นายวุทธิพงศ์ ปุพเพตะนันท ์ วิศวกร 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) 

70 นายนัฐพนธ ์ วรรษธนากร Sale Engineer บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) 

71 นายไวทยา นวเศรษฐกล รองผู้อำนวยการสำนกัการจราจรและขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร (สจส.) 

72 นายวัชรพงศ์ ลิทองกุล วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 
 

สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร (สจส.) 

73 คุณนพวรรณ ศรีประพฤทธิ์ชัย นักวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
 

หน่วยงานที่เป็น Operator (ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ เอกชน) 
74 คุณประชา ฉัตรวงศ์วิริยะ ผู้จัดการส่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
75 คุณอาณัตต ์ อ่วมเจริญ วิศวกร-ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
76 คุณฑิตยา อุไรโรจน์ เจ้าหน้าที่อาวโุส บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
77 คุณจักรกฤษ ทองนาคะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการนักลงทุน

สัมพันธ ์
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด 
(มหาชน) 

78 นายนพพล โพธิ์ข ี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุธน์เพื่อ
ความยั่งยืน 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด 
(มหาชน) 

79 คุณชัยภัฏ เตมียบุตร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงาน
ปฏิบัติการ – IT & ITS, รกัษาการผู้อำนวยการ
ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด 
(มหาชน) 

80 ดร.ชัยศักดิ์  ศรีเศรษฐนิล ผู้อำนวยการโครงการฯ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

81 นายสยาม  สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

82 นายสุรมนต ์ มีเมศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมาย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

83 นายประยูร คนึงคิด ผู้จัดการส่วนระบบจัดเก็บค่าโดยสาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

https://www.thaihealth.or.th/
https://www.thaihealth.or.th/
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานที่เป็น Operator (ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ เอกชน) (ต่อ) 
84 นายกฤษณ์   ลิ่วธนกุล ผูจ้ัดการฝ่ายวางแผนบรกิารและสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

85 นายอธิพัฒน ์ วงศ์สวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่ไอท ี บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด 
86 คุณกัญญาภัค วงศ์สวัสดิ ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไอที บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด 
87 นายเชาวลิต แก้วบวัดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท ขนส่ง จำกัด  
88 นางสาวปัณณภัสร ์ ไชยสิทธิ์มานะ ห้วหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัท ขนส่ง จำกัด  
89 คุณภัคพงศ์ พัฒนมาศ Deputy Director of operation บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
90 คุณสมชาย สุจริตวณิชพงศ์ Senior Manager บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
91 นายเจริญทรัพย ์ มะลิปา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สุภัทรา จำกัด 
92 นายประเสริฐ ศรีบุญไชย ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท สุภัทรา จำกัด 
93 นายศักดิณรงค์ ลิ่มหะประเสริฐ วิศวกรโครงการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
94 นายวิฑูรย ์ เลิศฤทธิ์สิทธิพร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
95 นางสาวหัสญา เกตุสุวรรณ ์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนัก

เทศกิจ 
96 จ่าโทนาวิน หิรัญรุ่งวัตน์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนัก

เทศกิจ 
97 นางสาวพิศมัย ชาญเกษม  บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด 
98 คุณวรัญญา สุรภักด ี ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด 
99 นายปฐมฤกษ ์ เสนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ITS บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น 

จำกัด (RTC) 
100 คุณวิระยะ  ดำรงชาติ วิศวกร บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น 

จำกัด (RTC) 
101 คุณนวัฒน์  เอ่งฉ้วน วิศวกร บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น 

จำกัด (RTC) 
102 คุณธานัท ชีวะธนรักษ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด 
103 คุณนัยน์ปพร เกียรตินิยกฤต ผู้จัดการแผนกแผนและกลยุทธ ์ บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด 
104 คุณเกียรติศักดิ์ หาญสวัสดิ ์ รักษาการเลขาธิการ สมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน 
Card Issuer / Acquirer 
105 นายชลันตร์ คงวนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝา่ย 

Transaction Banking sales 2 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

106 นางสาวสิรินทร์ ชัยอริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่าย Transaction Banking 
Sales ฝ่าย Transaction Banking Sales 1 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

107 นายเอกธนะ จันทร์จร ผู้อำนวยการฝ่าย Retail Payment Solution ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
108 นายกิติพงศ์ มุตตามระ FVP ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
109 คุณดนุวัฒน ์ ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
110 คุณรุ้งระวี สุวรรณโพธิ ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
111 คุณพนิตศนี เลิศวาจา หัวหน้าสว่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
112 คุณทศพล บารม ี Head of Payment and Foreign Exchange 

Business Development 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

113 คุณวรัชญ์ บรรยงรักษ์กุล ผู้บริหารงานผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์รับชำระเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
114 คุณอารกัษ์ โตรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
115 คุณณัฏฐวุฒิ จิรทันตศิลป์ Senior Software Engineer ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
116 คุณลักษมี กิตตพิัฒน์ไพบูลย ์ Product Manager ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
117 คุณอภิชาติ แก้วรัตนากร Product Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
118 นายสันติ  วิชชานุเคราะห ์ IT Project manager ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
119 นางสาววราภรณ์ วิบูลย์ปัทมา VP-Head of Krungsri Exclusive 

Relationship Management Department 
ธนาคารกรุงศีอยธุยา จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
Card Issuer / Acquirer (ต่อ) 
120 นายวิทยา เนตรชลายุทธ รองผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนบริหารธุรกิจรา้นค้า

รับบัตร ฝ่ายธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนกิส์ 
ธนาคารออมสิน 

121 นายอภิชน โภควัฒน ์ พนักงานปฏบิัติการธุรกิจบริการและ
อิเล็กทรอนิกส์ 7 ฝา่ยปฏิบัติการธุรกิจบตัร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ธนาคารออมสิน 

122 คุณปณิตา พรามไทย ผู้จัดการ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
123 คุณภาชลิต เชาว์ชาล ี VP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
124 คุณสัมพันธนี อภัยพันธ ุ VP พัฒนาระบบงานโครงการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
125 คุณวุฒิโย จันทร์เจ้าฉาย AVP ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจโทรคมนาคม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
Card Technology / Payment System / Supplier 
126 คุณ Puttipong Tantipanarat Director, Merchant Sales and Solution VISA International (Thailand) Limited 
127 คุณ Nattachai Powcharoen Director, AP Government Engagement VISA International (Thailand) Limited 
128 คุณอารักษ์ พรชัยขจรศักดิ ์ Technical Director บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด 
129 Ms. Arpa Tachapanich Manager Business Development Mastercard Asia / Pacific Pte., Ltd 
130 คุณ Natsicha Voraprukpisut Vice President, Business Development Mastercard Asia / Pacific Pte., Ltd 
131 คุณ Supisara Darnchaloemwong Analyst Mastercard Asia / Pacific Pte., Ltd 
132 Ms. Apinya Rojanavorakul Business Development Manager UnionPay International Co., Ltd. 

(Thailand) 
133 นางสาวกรรณิกา ชะไวริน Commercial Initiatives Manager สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) 
134 คุณอารญีา โลมสนธ ิ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) 
135 คุณทิพย์ธรา สีนะวัฒน์ Commercial Lead สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) 
136 นายปภินวิช วสุภัทรภิญโญ Project Manager บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี ่คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด 
137 ดร. ปิยะพันธุ์  ก้าวกิตต์วิรัช Bid Manager ST Engineering Urban Solutions 

(Thailand) Ltd. 
138 Benjamin Giam Head of AFC Department ST Engineering Urban Solutions 

(Thailand) Ltd. 
139 คุณ Vipawan Intarahupt Assistant Marketing Manager ST Engineering Urban Solutions 

(Thailand) Ltd. 
140 คุณดวงรัตน์ พันธุ์สุผล Account Manager บริษัท ทาเลส (ประเทศไทย) จำกัด 
141 คุณ Crystal Mak RCS Sale Manager for SEA บริษัท ทาเลส (ประเทศไทย) จำกัด 
142 Mr. Warit Sidokmai Assistant General Manager บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) 

จำกัด 
143 Ms. Ascharaporn Nilama Deputy Manager บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) 

จำกัด 
144 นายเสรี จันทนะเปลิน พนักงานฝ่ายธุรการ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) 

จำกัด 
145 คุณภัททิยา  ภาชนะทิพย ์ Head of Commercial group บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (Counter 

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

Service Co.,Ltd.) 
หนว่ยงานเอกชนนอกระบบขนส่ง (Non-Transit Card Merchant) 
147 คุณสกุลกานต์ ไชยานุกิจ ผู้จัดการฝ่ายภาครัฐสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน ์จำกัด 
148 คุณอภิโชติ นราทร ผู้จัดการโครงการพิเศษ บริษัท สยามพิวรรธน ์จำกัด 
149 คุณเกษร จันทรมาศ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบัส บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 
150 คุณชญณัฏฐ์ หลวงพันเทา ผูช้่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดบัส บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานเอกชน (นักลงทุน) 
151 นายฉัตร โกมลเวชกุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท ซีเอชอีซ ี(ไทย) จำกัด 
152 Mr. Zhou Chuanpeng Marketing Manager บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด 
153 Mr. Meng Wei Engineering Department บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด 
154 คุณแอนดรูว์ ฟิน ผู้จัดการอาวุโส EY Corporate Services Limited 
155 คุณพีรณัฐ อ่วมเล้ียง ที่ปรึกษา EY Corporate Services Limited 
หน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ 
156 Mr. Poramint Kingphakorn Associate Project Analyst ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 
157 คุณอรนุช เจตวัฒนา เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 
158 คุณธนัช ธรรมิสกุล หวัหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) 
159 คุณณัฐนันท์ ตั้งปัญญาพินิจ หุ้นส่วน บริษัท ดี คอนเน็ค พลัส จำกัด 
160 นายยุทธิชัย เฮงอนันต์ เจ้าหน้าที่ไอที บริษัท ดี คอนเน็ค พลัส จำกัด 
161 นายทิพย์สุท ยุทธมานพ เจ้าหน้าที่ไอที บริษัท ดี คอนเน็ค พลัส จำกัด 
162 นายธานินทร ์ จักษุเรือง เจ้าหน้าที่ไอที บริษัท ดี คอนเน็ค พลัส จำกัด 
163 คุณศุภิสรา ด่านเฉลิมวงศ์ Analyst Asia Group Advisors 
164 คุณจิรฐา คุณวัฒนาพร ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด 
165 คุณศศพินทุ์ พินิจธนะพงษ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด 
166 คุณณัฏฐวุฒิ จิรทันตศิลป์ ธนาคารกสิกรไทย สมาคมธนาคารไทย 
167 คุณสัมพันธนี อภัยพันธุ ์ ธนาคารกรุงเทพ สมาคมธนาคารไทย 
168 นายสมบัต ิ วงศ์ยะรา ผูช้่วยผู้เช่ียวชาญ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 
169 ผศ.ณธทัย จันเสน ตัวแทนสมาคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์
170 คุณฉัตรฑริกา นภาธนาพงค์ นักวิจยั ฝ่ายนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
171 คุณ ณัชชา  โอเจริญ  นักวิจยัอาวุโส ฝ่ายนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
172 คุณจิตรเลขา  สุขรวย  นักวิจยั ฝ่ายนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
173 คุณภวิกา  กล้าหาญ  นักวิจยั ฝ่ายนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
174 คุณฐิตาภรณ์  โรจน์ศิริกุลชัย  นักวิจยั ฝ่ายนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
175 ธงชัย  นามศิริพงษ์พันธ ์ วิศวกร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
176 นายวรวิทย ์ โกแสนตอ วิศวกร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
177 นายณัฐวุฒิ  ธนวงศ์วิบูลย ์ วิศวกร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
178 นายกรยัวิทย ์ ไกรเลิศวาณิชพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแอคทีฟ โลจิสตกิส์ จำกัด 
179 นายวรศักด ิ อุทธารนิช ฝ่ายปฎิบัติการ Operation Officer บริษัท โปรแอคทีฟ โลจิสตกิส์ จำกัด 
180 คุณภคิน คัมภิรานนท์ นักวิจัย ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
181 ผศ.ดร. อิสริยา   บุญญะศิร ิ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สื่อมวลชน 
182 คุณนภสร ไกรศิริวุฒิ ผูส้ือ่ข่าว  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
183 คุณนภสร แก้วคำ ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
184 คุณสุปราณี รอดคล้ายขลิบ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 
185 คุณเสมอใจ มณีโชต ิ ผู้สื่อข่าว The paper Thailand 
186 คุณสายัณห์ ภักด ี ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
187 คุณรินรดา สุคนธ์วิมลมาลย ์ ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
สื่อมวลชน (ต่อ) 
188 คุณธีรศักดิ์ สุขประเสริฐ ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
189 คุณจักร ี โสทา ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ 
190 คุณสุรางค์รัตน์ เจนการ ผู้สือ่ข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
191 คุณกมลธร โกมารทัต ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน ์PPTV HD 36 
192 คุณสิทธิฤกษ ์ สุทธิเริงชัยกุล ช่างภาพ สถานีโทรทัศน ์PPTV HD 36 
193 คุณสุวิทย์ สุทธิเริงชัยกุล ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 
194 คุณรุ่งอโน ปิยนำพาพร ผู้ช่วยช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 
195 คุณคเณ มหายศ ผู้สื่อข่าว UCD News 
196 คุณยสวัต วรรณาลัย ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
197 คุณวิภูษา สุขมาก ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
198 คุณพันพิช ลาเละเอียด ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
199 คุณสมชาย ชัยทิพย ์ ผู้ช่วยผู้สือ่ข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
200 คุณสมศักดิ์  รัตนสกุลชาติ ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ NBT 
201 คุณณัฐฐา ชื่นพล ผู้สือ่ข่าว สถานีโทรทัศน์ NBT 
202 คุณวสันต์ เถาว์สิงห ์ ผู้ช่วยช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ NBT 
ที่ปรึกษา 
203 นางสาวเสาวนยี ์ อึงอารี รองผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
204 นายเกรียงศักดิ ์ ระบิลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซลัแตนท์ จำกัด 
205 นางสาววรสา กาญจนสาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ระบบขนส่งมวลชน บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
206 ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
207 นายสุรีย ์ พร้อมพิมพ ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
208 ดร.จำลอง  สุทิน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
209 นายชาญพล  นิลประภาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
210 ศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
211 นางพรทิพย์  ธนวงศ์วิบูลย ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
212 นายพลพฤทธิ์   พนาสถิตย ์ นักประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
213 นางสาวสายน้ำผึ้ง  เหมือนเพชร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
214 นางสาวชนากานต ์ วิบูลย์ปัทมา ผู้ชว่ยประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
215 นางสาวหทยัชนก วิบูลย์ปัทมา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
216 นางสาวมาลีญา ด่านธำรงกูล นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
217 นายกฤษณพล   เทพรัตน์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
218 นายสุปรียพงษ์   ตากรวด นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
219 นายชินวัชร ์ แย้มมา นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
220 นายวรวิทย ์ วิบูลย์ปัทมา  นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
221 นางสาวปิยาพัชร แซ่ลิ่ม นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
222 นายเฉลิมชัย ทานนท์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
223 นางสาวพิมพพ์ิศา บุญแรง พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
224 นางสาวจิรชากานต ์ สักลอ พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
225 นางสาวศศิรัสม์ิ วิกุลจรูญเดช พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซลัแตนท์ จำกัด 
226 นางสาวเบญนิภา นิลหา พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
227 นางสาวจริยา แก้วหมอ พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 


