คําขอใช้บริการ “ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัต”ิ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 ทางพิเศษฉลองรัช
 ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ
 ทางพิเศษศรีรชั
 ทางพิเศษบูรพาวิถี
 อืนๆ
.
อาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะป แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 558 9800 Fax. 02 558 9788-9
Call Center 1543 Email : crm.ebiz.exat@gmail.com
เลขที ________________________

วันที__________________ ________
เขียนทีด่าน____ ______ ___ ____

เรียน ผูว้ า่ การ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริการ “ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัต”ิ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมี
รายละเอียดดังได้ระบุในส่วนที 1 และตกลงยินยอมผูกพันตนตามเงือนไขข้อตกลงในส่วนที 2 ดังต่อไปนี
ส่วนที 1
1. ข้อมูลผูข้ อใช้บริการ
(นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, หจก.)
(ภาษาไทย)
( MR., MRS., MISS.)
(ภาษาอังกฤษ)
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที
หนังสือเดินทางเลขที _______________________________________________
_______________________________
ใบต่างด้าว เลขที _____________________________________________________________________
____________
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล ที _____________________________________ ลงวันที ____________
_____
พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทาง  สําเนาใบต่างด้าว
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
 ทีอยูท่ ติี ดต่อได้ __ ______________________________________________
____________________________
.
______
____________________________________ _ รหัสไปรษณีย ์
___
__
 ทีอยูท่ ออกใบกํ
ี
ากับภาษี ___________________________________________________________________
_______
.
______
____________________________________
รหัสไปรษณีย ์ ____
__
โทรศัพท์
____ _____
__
_______ E-mail :
.
ใช้กบั รถทะเบียน
__________
. ยีห้อ_________________ ____ _____ สี _________
_________
2. ผูข้ อใช้บริการมีความประสงค์ให้ กทพ. ออกใบแสดงรายการผ่านทางรายเดือน โดยขอให้ กทพ. จัดส่งให้ผขู้ อใช้บริการ
ทางไปรษณีย ์ (โดยเสียค่าใช้จา่ ยปี ละ _ 240_บาทต่อบัตร 1 ใบ)
 ต้องการ
 ไม่ตอ้ งการ
3. ผูข้ อใช้บริการได้ชาํ ระเงิน  ค่าประกันบัตร Easy Pass และค่าบัตรเติมเงิน (Smart Card)  ค่าใบแสดงรายการผ่านทางรายเดือน
ชําระเงินโดย
 เงินสด
จํานวนทีต้องการซือ
ชุด
4. ผูข้ อใช้บริการได้รบั บัตร Easy Pass หมายเลข
______ ______.
บัตรเติมเงิน (Smart Card) หมายเลข
.

5. ผูใ้ ช้บริการโปรดอ่านรายละเอียดส่วนที 2 เงือนไขข้อตกลงการใช้ ”ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัต”ิ หากผูข้ อใช้บริการลงนาม
ในคําขอใช้บริการแล้ว กทพ. จะถือว่า ผูข้ อใช้บริการยินยอมปฏิบตั ิตามคําขอใช้บริการทัง 2 ส่วนนี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีข้าพเจ้าให้ไว้ในใบคําขอใช้บริการนี เป็ นความจริงทุกประการ
ลงชือ______________________________ ผู้ขอใช้บริการ/รับบัตร
(____________________________________) ตัวบรรจง
_________/___________/_________

ลงชือ____________________________ เจ้าหน้าที
(__________________________________) ตัวบรรจง
________/__________/_________

สวนที่ 2
เงื่อนไขขอตกลงการใช “ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัต”ิ
ขอ 1. "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" ประกอบดวย
1.1 บัตร Easy Pass ใชสาหรับติดตั้งในรถยนตเพื่อใชผานทางพิเศษ
1.2 บัตรเติมเงิน (Smart Card) เพื่อใชสาหรับติดตอกับ กทพ. หรือเพื่อเพิ่มเงินสํารองคาผานทางพิเศษ
ขอ 2. การใช “ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ”
2.1 ผูขอใชบริการตกลงใช “ระบบเก็บค าผ านทางพิเศษอั ตโนมัติ" กับรถยนต 4 ลอ ซึ่งมี ความสูงรวมสิ่ งของ
ที่บรรทุกไมเกิน 3.2 เมตร เทานั้น โดยไมรวมถึงสิ่งที่พวงไปกับรถยนตนั้น โดยใชกับทางพิเศษที่ กทพ. กําหนด
2.2 ผูขอใชบริการสามารถใช "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" กับรถยนตคันอื่น ในประเภทเดียวกันได
2.3 ผูขอใชบริการตกลงปฏิบัติตามคาแนะนําและคูมือการใชที่ กทพ. กํ าหนดเกี่ยวกับการ ติดตั้งตลอดจนการใช งานของ
"ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" โดยเครงครัด
2.4 ผูขอใชบริการตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และประกาศที่ กทพ. กําหนดเกี่ยวกับการจัดการจราจร
และการใชบริการในทางพิเศษโดยเครงครัด
ขอ 3. การชําระเงินสํารองคาผานทางพิเศษ
3.1 ผู ข อใช บ ริ ก ารตกลงชํ า ระเงิ น สํ า รองค า ผ านทางพิ เ ศษเริ่ ม แรกเป น จํ า นวนไม น อ ยกวา 300 บาท
(สามรอยบาทถวน)
3.2 ในการเติ มเงิ น สํ ารองค า ผ านทางพิ เ ศษครั้งต อไป ผู ข อใช บริ การสามารถเติม เงิน สํา รองค าผา นทางพิ เศษ
ในอัตราครั้งละ ดังตอไปนี้ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 500 บาท (หารอยบาทถวน) 1,000 บาท (หนึ่ งพั นบาทถวน)
1,500 บาท (หนึ่ งพั น ห า ร อ ยบาทถ ว น) 2,000 บาท (สองพั น บาทถ วน) 2,500 บาท (สองพั น ห า ร อ ยบาทถ ว น)
3,000 บาท (สามพั น บาทถ ว น) 3,500 บาท (สามพั น ห ารอ ยบาทถ ว น) 4,000 บาท (สี่ พั น บาทถ ว น) 4,500 บาท
(สี่พั นห ารอยบาทถ ว น) และสู งสุ ดครั้ งละ 5,000 บาท (ห าพั นบาทถ วน) และจํ ากั ดวงเงินสํ ารองค า ผ านทางพิ เศษ
รวมแลว ไมเกิน 9,999 บาท (เกาพันเการอยเกาสิบเกาบาทถวน) ตอบัตร
ขอ 4. การชดใชคาเสียหาย
ในกรณี ที่ บั ต ร Easy Pass และบั ต รเติ ม เงิน (Smart Card) สู ญ หายหรื อ ชํ ารุ ด เสี ย หาย ไม วา ด วยเหตุ ใดๆ
อันเป นความผิด ของผูข อใช บริก ารเอง เว น แต ความชํ ารุด เสี ยหายดวยเหตุ เสื่ อมสภาพจากการใช งานตามปกติแ ละ
มิใชความผิดของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงชดใชคาเสียหายใหแก กทพ. โดยให กทพ. หักคาเสียหายสําหรั บ
บั ตร Easy Pass เป นจํ านวนเงิน 300 บาท (สามร อยบาทถ วน) และบั ตรเติมเงิน (Smart Card) เป นจํ านวนเงิ น 30 บาท
สามสิ บบาทถว น) จากบัญ ชีเงิน สํ ารองคาผ านทางพิ เศษของผู ขอใช บริ การไดทัน ที หากเงิน สํารองค าผ านทางพิ เศษ
ยังไมเพียงพอผูขอใชบริการยินยอมชําระเงินคาเสียหายในสวนที่ขาดใหแก กทพ.
ขอ 5. การหักเงินคาผานทางพิเศษ
ผูขอใชบริการตกลงให กทพ. หักเงินคาผานทางพิเศษไดทันทีที่ไดมีการผานทางพิเศษในชองเก็บคาผานทางพิเศษ
แตละครั้ง โดย กทพ. จะใชระบบคอมพิวเตอรทาการหักเงินคาผานทางพิเศษของรถนั้น ๆ ทุกครั้งจากบัญ ชีเงินสํารอง
คาผานทางพิ เศษของผู ขอใชบริการกรณี ที่ผูข อใชบ ริการคางจายเงินค าผ านทางพิเศษไม วากรณี ใดๆ ผูข อใชบริการ
ตกลงให กทพ. หักเงินคาผานทางพิเศษที่คางจายจากบัญชีเงินสํารองคาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการ ไดทันที
ขอ 6. การเพิ่มเงินสํารองคาผานทางพิเศษ
6.1 กรณี ที่ผูขอใช บริการ ใช“ ระบบเก็ บคา ผานทางพิ เศษอัต โนมั ติ ” บนทางพิ เศษเฉลิม-มหานคร ทางพิ เศษ
ฉลองรัช และทางพิเศษศรีรัช ผูขอใชบริการจะตองมียอดเงินสํารองคาผานทางพิเศษคงเหลือเทากับหรือไมนอยกวา
อัตราคาผานทางพิเศษ ณ ดานเก็บคาผานทางพิเศษของทางพิเศษ ที่ใชบริการ
6.2 กรณี ที่ผูข อใช บริการใช “ระบบเก็ บผ านทางพิ เศษอัต โนมั ติ ” บนทางพิ เศษบู รพาวิ ถี และทางพิ เศษสาย
บางพลี -สุ ข สวั ส ดิ์ ผู ข อใช บ ริ ก ารจะต อ งมี ย อดเงิ น สํ า รองค าผ า นทางพิ เศษคงเหลื อ เท ากั บ หรื อ ไม น อ ยกว าอั ต รา
คาผานทางพิเศษสูงสุดของทางพิเศษที่ใชบริการ
ขอ 7. กรณีบตั ร Easy Pass และ/หรือ บัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหายหรือชารุดเสียหาย
ผูขอใชบริการยอมรับวาบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) เปนทรัพ ยสินของ กทพ. และผู ขอใช
บริการมี หน าที่ตองเก็ บรักษา บั ตร Easy Pass และบัตรเติ มเงิน (Smart Card) ให อยูในสภาพที่ ใชการได ดีอยูเสมอ
โดยผูขอใชบริการจะตองดําเนินการ หากเกิดกรณีดังตอไปนี้
7.1 กรณี ที่บัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชารุดเสียหายใชการไมได ไมวาดวยเหตุใดๆ
ผู ข อใช บ ริ ก ารต อ งส ง บั ต ร Easy Pass และ/หรื อ บั ต รเติ ม เงิ น (Smart Card) ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หายนั้ น คื น ให กทพ.
ณ จุดใหบริการของ กทพ. ทันที
7.2 กรณี บั ต ร Easy Pass และ/หรื อ บั ต รเติ ม เงิ น (Smart Card) ชํ า รุ ด เสี ย หายและไม ส ามารถใช ง านได
ด วยเหตุ เสื่ อมสภาพจากการใช งานตามปกติ และมิ ใช ความผิ ดของผู ขอใช บริ การ ผูข อใชบ ริการต องยื่น คําร องเพื่ อ
ขอเปลี่ยนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ใหม พรอมกับสงคืนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตร
เติมเงิน (Smart Card) ที่ชํารุดให กทพ. ตรวจสอบดวย และในกรณีที่ กทพ. ตรวจสอบแลวปรากฏว าบั ตรดั งกล าว
ชํารุดเสียหายและไมสามารถใชงานได ดวยเหตุที่ระบุไวในขอนี้ กทพ. จะเปลี่ยนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน
(Smart Card) ใหใหมโดยไมคิดคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ
7.3 กรณี ที่บัตร Easy Pass และบัต รเติมเงิน (Smart Card) สูญ หาย ผูขอใชบริการตองรีบแจงอายัด ให กทพ.
ทราบทั นที ณ จุดใหบ ริ การของ กทพ. และแจ งความต อเจาหน าที่ ตํ ารวจเพื่ อเป น หลักฐานและนํ าสํ า เนาหลักฐาน
ดังกลาวไปมอบให กทพ. ภายใน 7 วัน นับแตวันแจงอายัด
7.4 กรณี ที่ บั ต ร Easy Pass และบั ตรเติ มเงิ น (Smart Card) ชํ ารุ ดเสี ยหายหรื อสู ญ หาย อั น เป นความผิ ดของ
ผูขอใชบริการเอง และผูขอใชบริการมีความประสงคจะขอใชบัตรใหมแทนบัตรเดิม จะตองชําระ คาเสียหายใหแก กทพ.
ตามขอ 4 เวนแตกรณีที่บัตรเติมเงิน (Smart Card) ชํารุดเสียหายหรือสูญหาย โดที่บัตร Easy Pass ยังคงใชการได และ
ผูขอใชบริการมีความประสงคจะให กทพ. ออกบัตรเติมเงิน (Smart Card) ใหม ผูขอใชบริการจะตองเสียคาธรรมเนียม
การออกบัตรใหมเปนจํานวนเงิน 30 บาท (สามสิบบาทถวน)

กทพ. มี สิทธิยกเลิ กการใชบัตร Easy Pass และบั ตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชํารุดเสี ยหายหรือสูญ หาย
และดําเนินการใหผูขอใชบริการชดใชคาเสียหายดังกลาวตามที่ระบุไวในขอ 4 ทั้งนี้ กทพ. จะคืนเงินสํารองคาผาน
ทางพิเศษที่คงเหลือตามบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชํารุดเสียหายหรือสูญหายใหแกผูข อ
ใชบริการ ภายหลังจากที่ไดหักคาเสียหายตามขอ 4 รวมถึงคาบริการและคาผานทางพิเศษที่เกิดขึ้ นกอนที่ กทพ.
จะไดรับบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชารุดคืนหรือไดรับการแจงอายัดบัตรสูญหายแลว
ขอ 8. การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาบัญชีบัตรผานทางอัตโนมัติ (Easy Pass)
8.1 เมื่ อบั ญ ชี บัต รผานทางอั ตโนมัติของผู ใช บริการไม มีการเคลื่ อนไหวตอ เนื่ องเกิ น 1 ป นับจากวั นที่ ใช
บั ตรผ านทาง หรือ เติมเงิน ครั้งสุดทาย กทพ. จะหักคาธรรมเนี ยมการรักษาบั ญชี ในอั ตราเดื อนละ 25 บาท หรือ
ไมเกินมูลค าคงเหลือในบัญชีเงินสํ ารองคาผานทางพิ เศษ โดยจะหั กคาธรรมเนียมการรักษาบั ญชีฯ จากเงินคงเหลือ
จากบัญชีเงินสํารองคาผานทางพิเศษทุกเดือน
8.2 เมื่ อ บั ญ ชี เ งิ น สํ า รองค าผ านทางพิ เศษถู กหัก ค าธรรมเนี ยมรัก ษาบั ญ ชี จ นเหลื อ 0 บาท หรื อพบวา
บัญชีของทาน มีเงินสํารองคาผานทางพิเศษคงเหลือ 0 บาท และไมมีการเคลื่อนไหวทางบัญ ชีฯ ตอเนื่องเกิน 1 ป
กทพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใชงาน และปดบัญชีบัตร Easy Pass
ขอ 9. สิทธิของผูขอใชบริการ
ผูขอใช บริ การสามารถยกเลิกการใช "ระบบเก็ บค าผานทางพิเศษอั ตโนมัติ" ไดโดยสงคืนบัตร Easy Pass
และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ใหแก กทพ. และ กทพ. จะคืนเงินสํารองคาผานทางพิเศษสวนที่เหลือใหแกผูข อ
ใชบริ การ เว นแต ผูขอใชบริการสงคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ในสภาพชํา รุด เสี ยหาย
ใชการไมได หรือบัตร Easy Pass และบั ตรเติมเงิน (Smart Card) สูญ หาย กทพ. มีสิทธิหักคาเสียหายจากบั ญ ชี
เงินสํารองคาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการเพื่อเปนการชดใชคาเสียหายตามที่กําหนดไวได และหากเงินสํารอง
คาผานทางพิเศษยังไมเพียงพอ ผูขอใชบริการยินยอมชําระเงินคาเสียหายในสวนที่ขาดใหแก กทพ. ตามขอ 4
ขอ 10. สิทธิของ กทพ.
10.1 ในกรณี ที่ผูข อใช บริการไม ปฏิ บัติตามเงื่อนไขข อตกลงขอหนึ่ งข อใด หรื อกรณี อื่ นใดที่มีเหตุจํ าเป น
กทพ. สามารถยกเลิ กสิทธิการใชบริการ "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" ของผูขอใชบริการ และเรี ยกคื น
บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) จากผู ขอใชบริการได ทันที โดยการจัดทํ าเป นหนังสือแจงหรือ
ประกาศใหผูขอใชบริ การทราบ และหากผูข อใชบริการมิ ไดสงบั ตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card)
คืนให กทพ. กทพ. มี สิทธิเรียกรองใหผูขอใชบริการชดใช คาเสียหายตามขอ 4 แทนได โดยผูขอใชบริการตกลง
จะไมโตแยงคัดคานใดๆ
10.2 กทพ. มีสิทธิที่จะปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขอตกลงในการใช "ระบบเก็บคาผ านทางพิเศษ
อัตโนมัติ" ไดทุกกรณีตามที่ กทพ. เห็นสมควร โดยการประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา
และใหถือวาการประกาศดังกลาวเปนการบอกกลาวใหผูใชบริการทราบโดยชอบ ดวยกฎหมายแลว
10.3 ในกรณีบัตร Easy Pass มิไดใชชําระคาผานทางพิเศษ ภายในระยะเวลา 2 ป นับแต การชําระคาผาน
ทางพิเศษครั้งสุดทาย กทพ. มีสิทธิติดตามเอาคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ได
ขอ 11. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
11.1 ผูขอใชบริการตกลง และยินยอมให กทพ. สงขอมูลสวนบุคคลใหแกหนวยงานพันธมิตร เพื่อใชในการ
เติมเงินบัตร Easy Pass ผานหนวยงานภายนอกและภายใน ดังนี้
1. หมายเลขอางอิงการทํารายการ
2. ประเภทลูกคา (บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล)
3. คํานําหนาชื่อ และชื่อ - สกุล (ไทย,อังกฤษ)
4. หมายเลขบัญชี Easy Pass (Account ID)
5. หมายเลขบัตร Easy Pass (PAN no.) และหมายเลขบัตรเติมเงิน (Smartcard no.)
6. ยอดเงินคงเหลือหลังเติมเงิน การเคลื่อนไหวบัตร และสถานะบัตร
11.2 ผูขอใชบริการตกลง และยินยอมให กทพ. เก็บรวบรวม ใช หรือเป ดเผยขอมูลสวนบุคคล หรือข อมูล
ใดๆ ที่ ใหไวแก กทพ. และ/หรือที่ อยูในความควบคุมดูแลของ กทพ. และ/หรื อที่ กทพ. ไดรั บหรื อเก็บรวบรวม
จากแหลงอื่นหรือบุคคลอื่นใด โดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น โดย กทพ. จะเก็บรวบรวมขอมูล
ส วนบุค คลของผูใชบริการเท าที่ จําเป นต อการให บริการ เพื่ อมุ งเนนให ผูขอใชบริการได รับบริการที่สะดวกจาก
กทพ. และรวมถึงเพื่อใชในการยืนยันตนในการทําธุรกรรมทางการเงินภายใตการใหบริการของ กทพ. หรือเพื่อให
กทพ. สามารถติดตอกับผูขอใชบริการไดในกรณีที่จําเปน
11.3 ผูขอใชบริการยินยอมให กทพ. สง โอน ประมวลผล หรือเป ดเผยขอมูลสวนบุ คคล ให แก บุคคลภายนอก
เชน หนวยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนที่ กทพ. เปนคูสัญญาหรือมีนิติสัมพันธดวย โดยมีวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวม ใช ประมวลผล วิ เคราะห ข อมู ล ยื นยั น/พิ สู จน ตั วตน และ/หรื อปรั บปรุ งบริ การ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ
ของ กทพ. เพื่ อดําเนินการตามคําขอของผูใชบริการกอนเขาทําสัญญานั้น เพื่ อปฏิบัติตามสัญ ญาระหวาง กทพ.
กั บบุ คคลอื่ นอันเป นประโยชน ของผู ใช บริการ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่ อาจจะเกิ ดการทุ จริต เพื่ อวัตถุประสงค
อื่ นใดที่ ไม ตองห ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่ อปฏิ บั ติตามกฎหมาย หรือกฎระเบี ยบใดๆ ที่ ใช บังคั บ โดยความยิ นยอม
ดังกลาวขางตนทั้งหมดใหมีอยูตลอดระยะเวลาที่ผูใชบริการยังคงใชบริการกับ กทพ.
11.4 กทพ. จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบุคคลภายนอก นอกเหนือจากที่ระบุไว ตาม ขอ 11.3
โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูขอใชบริการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งนี้ผูใช บริ การตกลง และยินยอมให กทพ. ดําเนินการตามเงื่อนไขข อตกลงการใช “ระบบเก็บค าผ านทาง
พิเศษอัตโนมัติ” ทั้ง 11. ขอ ดังกลาวขางตน

