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เลขที  ________________________                วนัท_ี_________________   ________ 

                                                                                                                          เขียนทดีา่น____   ______     ___ ____   
 

เรยีน     ผูว้า่การ การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 

 ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อใชบ้รกิาร “ระบบเก็บคา่ผา่นทางพเิศษอตัโนมตั”ิ ของการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) โดยมี

รายละเอยีดดงัไดร้ะบใุนสว่นที 1  และตกลงยินยอมผกูพนัตนตามเงือนไขขอ้ตกลงในสว่นที 2  ดงัต่อไปนี 

ส่วนท ี1 

1. ขอ้มลูผูข้อใชบ้รกิาร 

  (นาย, นาง, นางสาว, บรษัิท, หจก.)                                                                                                                         (ภาษาไทย) 

  ( MR., MRS., MISS.)                                                                                                                                        (ภาษาองักฤษ) 

  บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท ี                         -                              -             -   

    หนงัสือเดินทางเลขที  _______________________________________________                   _______________________________                   

  ใบตา่งดา้ว เลขที  _____________________________________________________________________                  ____________ 

    หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ท ี_____________________________________    ลงวนัที ____________                 _____ 

 พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร       สาํเนาบตัรประชาชน         สาํเนาหนงัสอืเดินทาง        สาํเนาใบตา่งดา้ว         

  สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล   

   ทอียูท่ตีิดตอ่ได ้       __  ______________________________________________                 ____________________________                                      

         .                    ______                    ____________________________________   _      รหสัไปรษณีย ์                 ___           __ 

      ทอียูท่อีอกใบกาํกบัภาษี ___________________________________________________________________               _______ 

 .                          ______                    ____________________________________         รหสัไปรษณีย ์  ____                         __ 

        โทรศพัท ์                     ____ _____         __          _______       E-mail :                                                                              . 

           ใชก้บัรถทะเบยีน                        __________          . ยีหอ้_________________  ____    _____ สี _________          _________  

2. ผูข้อใชบ้รกิารมีความประสงคใ์ห ้กทพ.  ออกใบแสดงรายการผา่นทางรายเดือน โดยขอให ้กทพ. จดัสง่ใหผู้ข้อใชบ้รกิาร 

    ทางไปรษณีย ์(โดยเสียค่าใชจ้า่ยปีละ _ 240_บาทต่อบตัร 1 ใบ)                 ตอ้งการ             ไมต่อ้งการ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารไดช้าํระเงิน   ค่าประกนับตัร Easy Pass และค่าบตัรเติมเงิน (Smart Card)     คา่ใบแสดงรายการผ่านทางรายเดือน   

    ชาํระเงินโดย                      เงินสด              

 จาํนวนทตีอ้งการซือ                         ชุด 

4. ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บั   บัตร Easy Pass หมายเลข                                                                                            ______      ______.      

                                   บัตรเติมเงนิ (Smart  Card) หมายเลข                                                                                                      . 

 5. ผูใ้ชบ้รกิารโปรดอา่นรายละเอียดส่วนท ี2 เงอืนไขข้อตกลงการใช้ ”ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัต”ิ หากผูข้อใชบ้รกิารลงนาม      

     ในคาํขอใชบ้รกิารแลว้ กทพ. จะถือวา่ ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมปฏิบตัิตามคาํขอใชบ้รกิารทงั 2 สว่นน ี

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทขีา้พเจา้ใหไ้วใ้นใบคาํขอใชบ้รกิารนี  เป็นความจรงิทกุประการ  
 

 ลงชอื______________________________ ผู้ขอใช้บริการ/รบับัตร         ลงชอื____________________________ เจ้าหน้าท ี

 (____________________________________)  ตัวบรรจง                  (__________________________________) ตัวบรรจง              

  _________/___________/_________                                                                  ________/__________/_________ 



 

สวนท่ี 2 
เงื่อนไขขอตกลงการใช “ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอตัโนมัต”ิ 

ขอ 1. "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" ประกอบดวย 

1.1 บัตร Easy Pass ใชสาหรับติดตั้งในรถยนตเพื่อใชผานทางพิเศษ 

1.2 บัตรเติมเงิน (Smart Card) เพื่อใชสาหรับติดตอกับ กทพ. หรือเพื่อเพิม่เงินสํารองคาผานทางพิเศษ 

ขอ 2. การใช “ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ” 

2.1 ผูขอใชบริการตกลงใช “ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" กับรถยนต 4 ลอ ซึ่งมี ความสูงรวมสิ่งของ     

ท่ีบรรทุกไมเกิน 3.2 เมตร เทานั้น โดยไมรวมถึงสิ่งที่พวงไปกับรถยนตนัน้ โดยใชกับทางพิเศษที่ กทพ. กําหนด 

2.2 ผูขอใชบริการสามารถใช "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" กับรถยนตคันอ่ืน ในประเภทเดียวกันได 

2.3 ผูขอใชบริการตกลงปฏิบัติตามคาแนะนําและคูมือการใชท่ี กทพ. กําหนดเกี่ยวกับการ ติดตั้งตลอดจนการใชงานของ 

"ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัต"ิ โดยเครงครัด 

2.4 ผูขอใชบริการตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และประกาศที่ กทพ. กําหนดเกี่ยวกับการจัดการจราจร 

และการใชบริการในทางพิเศษโดยเครงครัด 

ขอ 3. การชาํระเงนิสํารองคาผานทางพิเศษ  

      3.1  ผูขอใชบริการตกลงชําระเงินสํารองคาผานทางพิเศษเริ่มแรกเปนจํานวนไมนอยกวา 300 บาท                  

(สามรอยบาทถวน)  
      3.2  ในการเติมเงินสํารองคาผานทางพิเศษครั้งตอไป ผูขอใชบริการสามารถเติมเงินสํารองคาผานทางพิเศษ       

ในอัตราครั้งละ ดังตอไปนี้ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 500 บาท (หารอยบาทถวน) 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 2,500 บาท (สองพันหารอยบาทถวน)       

3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 3,500 บาท (สามพันหารอยบาทถวน) 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) 4,500 บาท         

(สี่พันหารอยบาทถวน) และสูงสุดครั้งละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) และจํากัดวงเงินสํารองคาผานทางพิเศษ                 

รวมแลว ไมเกิน 9,999 บาท (เกาพันเการอยเกาสิบเกาบาทถวน) ตอบัตร 

ขอ 4. การชดใชคาเสียหาย 

ในกรณีท่ีบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหายหรือชํารุดเสียหาย ไมวาดวยเหตุใดๆ            

อันเปนความผิดของผูขอใชบริการเอง เวนแตความชํารุดเสียหายดวยเหตุเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติและ    

มิใชความผิดของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงชดใชคาเสียหายใหแก กทพ. โดยให กทพ. หักคาเสียหายสําหรับ

บัตร Easy Pass เปนจานวนเงิน 300 บาท (สามรอยบาทถวน) และบัตรเติมเงิน (Smart Card) เปนจํานวนเงิน 30 บาท 

สามสิบบาทถวน) จากบัญชีเงินสํารองคาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการไดทันที หากเงินสํารองคาผานทางพิเศษ           

ยงัไมเพียงพอผูขอใชบริการยินยอมชําระเงินคาเสียหายในสวนที่ขาดใหแก กทพ. 

ขอ 5. การหักเงินคาผานทางพิเศษ 

ผูขอใชบริการตกลงให กทพ. หักเงินคาผานทางพิเศษไดทันทีที่ไดมีการผานทางพิเศษในชองเก็บคาผานทางพิเศษ

แตละครั้ง โดย กทพ. จะใชระบบคอมพิวเตอรทาการหักเงินคาผานทางพิเศษของรถนั้น ๆ ทุกครั้งจากบัญชีเงินสํารอง

คาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการกรณีท่ีผูขอใชบริการคางจายเงินคาผานทางพิเศษไมวากรณีใดๆ ผูขอใชบริการ           

ตกลงให กทพ. หักเงินคาผานทางพิเศษที่คางจายจากบัญชีเงินสํารองคาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการ ไดทันท ี

ขอ 6. การเพิ่มเงินสํารองคาผานทางพิเศษ 

6.1 กรณีที่ผูขอใชบริการ ใช“ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ” บนทางพิเศษเฉลิม-มหานคร ทางพิเศษ           

ฉลองรัช และทางพิเศษศรีรัช ผูขอใชบริการจะตองมียอดเงินสํารองคาผานทางพิเศษคงเหลือเทากับหรือไมนอยกวา

อัตราคาผานทางพิเศษ ณ ดานเก็บคาผานทางพิเศษของทางพิเศษ ที่ใชบริการ 

6.2 กรณีที่ผูขอใชบริการใช “ระบบเก็บผานทางพิเศษอัตโนมัติ” บนทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษสาย           

บางพลี-สุขสวัสดิ์ ผูขอใชบริการจะตองมียอดเงินสํารองคาผานทางพิเศษคงเหลือเทากับหรือไมนอยกวาอัตรา           

คาผานทางพิเศษสูงสุดของทางพิเศษที่ใชบริการ 

ขอ 7. กรณีบัตร Easy Pass และ/หรือ บัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหายหรือชารุดเสียหาย 

ผูขอใชบริการยอมรับวาบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) เปนทรัพยสินของ กทพ. และผูขอใช

บริการมีหนาที่ตองเก็บรักษา บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีอยูเสมอ  

โดยผูขอใชบริการจะตองดําเนินการ หากเกิดกรณีดังตอไปนี้ 

7.1 กรณีท่ีบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชารุดเสียหายใชการไมได ไมวาดวยเหตุใดๆ            

ผูขอใชบริการตองสงบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ท่ีชํารุดเสียหายนั้น คืนให กทพ.                            

ณ จุดใหบริการของ กทพ. ทันที 

7.2 กรณีบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชํารุดเสียหายและไมสามารถใชงานได                  

ดวยเหตุเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ และมิใชความผิดของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตองยื่นคํารองเพื่อ           

ขอเปลี่ยนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงนิ (Smart Card) ใหม พรอมกับสงคืนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตร

เติมเงิน (Smart Card) ที่ชํารุดให กทพ. ตรวจสอบดวย และในกรณีที่ กทพ. ตรวจสอบแลวปรากฏวาบัตรดังกลาว

ชํารุดเสียหายและไมสามารถใชงานได ดวยเหตุที่ระบุไวในขอนี้ กทพ. จะเปลี่ยนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน 

(Smart Card) ใหใหมโดยไมคิดคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ 

7.3 กรณีท่ีบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหาย ผูขอใชบริการตองรีบแจงอายัดให กทพ. 

ทราบทันที ณ จุดใหบริการของ กทพ. และแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจเพื่อเปนหลักฐานและนาสาเนาหลักฐาน

ดังกลาวไปมอบให กทพ. ภายใน 7 วนั นับแตวันแจงอายัด 

 

 

         

 

 

        7.4  กรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงนิ (Smart Card) ชํารุดเสียหายหรือสูญหาย อันเปนความผิดของ          

ผูขอใชบริการเอง และผูขอใชบริการมีความประสงคจะขอใชบัตรใหมแทนบัตรเดิม จะตองชําระ คาเสียหายใหแก 

กทพ. ตามขอ 4 เวนแตกรณีท่ีบตัรเติมเงิน (Smart Card) ชํารุดเสียหายหรือสูญหาย โดที่บัตร Easy Pass ยังคง

ใชการได และผูขอใชบริการมีความประสงคจะให กทพ. ออกบัตรเติมเงิน (Smart Card) ใหม ผูขอใชบริการ

จะตองเสียคาธรรมเนียมการออกบัตรใหมเปนจํานวนเงิน 30 บาท (สามสิบบาทถวน) 

กทพ. มีสิทธิยกเลิกการใชบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ท่ีชํารุดเสียหายหรือสูญหาย 

และดําเนินการใหผูขอใชบริการชดใชคาเสียหายดังกลาวตามที่ระบุไวในขอ 4 ทั้งนี้ กทพ. จะคืนเงินสํารองคาผาน

ทางพิเศษที่คงเหลือตามบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ทีช่ํารุดเสียหายหรือสูญหายใหแกผูขอ

ใชบริการ ภายหลังจากท่ีไดหักคาเสียหายตามขอ 4 รวมถึงคาบริการและคาผานทางพิเศษที่เกิดขึ้นกอนท่ี กทพ. 

จะไดรับบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชารุดคืนหรือไดรับการแจงอายดับัตรสูญหายแลว 

ขอ 8. สิทธิของผูขอใชบริการ 

ผูขอใชบริการสามารถยกเลิกการใช "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" ไดโดยสงคืนบัตร Easy Pass 

และบัตรเติมเงนิ (Smart Card) ใหแก กทพ. และ กทพ. จะคืนเงนิสํารองคาผานทางพิเศษสวนท่ีเหลือใหแกผูขอ

ใชบริการ เวนแตผูขอใชบริการสงคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ในสภาพชํารุดเสียหาย           

ใชการไมได หรือบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหาย กทพ. มีสิทธิหักคาเสียหายจากบัญชี

เงินสํารองคาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการเพือ่เปนการชดใชคาเสียหายตามที่กําหนดไวได และหากเงินสํารอง

คาผานทางพิเศษยังไมเพียงพอ ผูขอใชบริการยินยอมชําระเงินคาเสียหายในสวนที่ขาดใหแก กทพ. ตามขอ 4 

ขอ 9. สิทธิของ กทพ. 

9.1 ในกรณีที่ผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงขอหนึ่งขอใด หรือกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจําเปน กทพ. 

สามารถยกเลิกสิทธิการใชบริการ "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" ของผูขอใชบริการ และเรียกคืนบัตร 

Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) จากผูขอใชบริการไดทันที โดยการจัดทําเปนหนังสือแจงหรือ

ประกาศใหผูขอใชบริการทราบ และหากผูขอใชบริการมิไดสงบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) 

คืนให กทพ. กทพ. มีสิทธิเรียกรองใหผูขอใชบริการชดใช คาเสียหายตามขอ 4 แทนได โดยผูขอใชบริการตกลง     

จะไมโตแยงคัดคานใดๆ 

9.2 กทพ. มีสิทธิที่จะปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขอตกลงในการใช "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษ

อัตโนมัติ" ไดทุกกรณีตามที่ กทพ. เห็นสมควร โดยการประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา 

และใหถือวาการประกาศดังกลาวเปนการบอกกลาวใหผูใชบริการทราบโดยชอบ ดวยกฎหมายแลว 

9.3 ในกรณีบัตร Easy Pass มิไดใชชําระคาผานทางพิเศษ ภายในระยะเวลา 2 ป นับแต การชําระคาผาน

ทางพิเศษครั้งสุดทาย กทพ. มีสิทธติิดตามเอาคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงนิ (Smart Card) ได 

ขอ 10. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

  10.1 ผูขอใชบริการตกลง และยินยอมให กทพ. สงขอมูลสวนบุคคลใหแกหนวยงานพันธมิตร เพื่อใชในการ

เติมเงินบัตร Easy Pass ผานหนวยงานภายนอกและภายใน ดังนี้    

1. หมายเลขอางอิงการทํารายการ    

2. ประเภทลูกคา (บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล) 

3. คํานําหนาชื่อ และชื่อ - สกุล (ไทย,อังกฤษ) 

4. หมายเลขบัญช ีEasy Pass (Account ID) 

5. หมายเลขบัตร Easy Pass (PAN no.) และหมายเลขบัตรเติมเงนิ (Smartcard no.) 

6. ยอดเงินคงเหลือหลังเติมเงนิ การเคลื่อนไหวบัตร และสถานะบัตร  

10.2 ผูขอใชบริการตกลง และยินยอมให กทพ. เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล หรือขอมูล

ใดๆ ท่ีใหไวแก กทพ. และ/หรือท่ีอยูในความควบคุมดูแลของ กทพ. และ/หรือที่ กทพ. ไดรับหรือเก็บรวบรวม

จากแหลงอ่ืนหรือบุคคลอื่นใด โดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น  โดย กทพ. จะเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของผูใชบริการเทาท่ีจําเปนตอการใหบริการ เพื่อมุงเนนใหผูขอใชบริการไดรับบริการที่สะดวกจาก 

กทพ. และรวมถึงเพื่อใชในการยนืยันตนในการทําธรุกรรมทางการเงินภายใตการใหบริการของ กทพ. หรือเพื่อให 

กทพ. สามารถติดตอกับผูขอใชบริการไดในกรณีท่ีจําเปน 

10.3 ผูขอใชบริการยินยอมให กทพ. สง โอน ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ใหแกบุคคลภายนอก                  

เชน หนวยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนท่ี กทพ. เปนคูสัญญาหรือมนีิตสิัมพันธดวย โดยมีวัตถุประสงคในการเก็บ

รวบรวม ใช ประมวลผล วิเคราะหขอมูล ยืนยัน/พิสูจนตัวตน และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑตางๆ              

ของ กทพ. เพื่อดําเนินการตามคําขอของผูใชบริการกอนเขาทําสัญญานั้น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหวาง กทพ. 

กับบุคคลอื่นอันเปนประโยชนของผูใชบริการ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต เพื่อวัตถุประสงค              

อ่ืนใดท่ีไมตองหามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ที่ใชบังคับ โดยความยินยอม

ดังกลาวขางตนท้ังหมดใหมีอยูตลอดระยะเวลาที่ผูใชบริการยังคงใชบริการกับ กทพ. 

10.4 กทพ. จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบุคคลภายนอก นอกเหนือจากท่ีระบุไว ตาม ขอ 10.3 
โดยไมไดรับความยนิยอมลวงหนาจากผูขอใชบริการ เวนแตเปนการปฏบัิติตามกฎหมาย 

ท้ังนี้ผูใชบริการตกลง และยินยอมให กทพ. ดําเนินการตามเงื่อนไขขอตกลงการใช “ระบบเก็บคาผานทาง
พิเศษอัตโนมัติ” ทั้ง 10. ขอ ดังกลาวขางตน  

 
 


