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. หรือเพื่อเพิม่ เงินสํารองคาผานทางพิเศษ
ขอ 2. การใช “ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ”
2.1 ผูข อใชบริการตกลงใช “ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" กับรถยนต 4 ลอ ซึ่งมี ความสูงรวมสิ่งของ
ที่บรรทุกไมเกิน 3.2 เมตร เทานั้น โดยไมรวมถึงสิ่งที่พวงไปกับรถยนตนนั้ โดยใชกับทางพิเศษที่ กทพ. กําหนด
2.2 ผูขอใชบริการสามารถใช "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" กับรถยนตคันอื่น ในประเภทเดียวกันได
2.3 ผูข อใชบริการตกลงปฏิบัติตามคาแนะนําและคูมือการใชที่ กทพ. กําหนดเกี่ยวกับการ ติดตั้งตลอดจนการใชงานของ
"ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัต"ิ โดยเครงครัด
2.4 ผูขอใชบริการตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และประกาศที่ กทพ. กําหนดเกี่ยวกับการจัดการจราจร
และการใชบริการในทางพิเศษโดยเครงครัด
ขอ 3. การชําระเงินสํารองคาผานทางพิเศษ
3.1 ผู ข อใชบ ริ ก ารตกลงชํ า ระเงิ น สํ า รองค า ผ า นทางพิ เ ศษเริ่ ม แรกเป น จํ า นวนไม น อ ยกว า 300 บาท
(สามรอยบาทถวน)
3.2 ในการเติมเงินสํารองคาผานทางพิเศษครั้งตอไป ผูข อใชบริการสามารถเติมเงินสํารองคา ผานทางพิเศษ
ในอัตราครั้งละ ดังตอไปนี้ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 500 บาท (หารอยบาทถวน) 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
1,500 บาท (หนึ่งพัน หารอยบาทถว น) 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 2,500 บาท (สองพัน ห าร อยบาทถวน)
3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 3,500 บาท (สามพันหารอยบาทถวน) 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) 4,500 บาท
(สี่พันหารอ ยบาทถวน) และสูงสุด ครั้งละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) และจํา กัด วงเงินสํารองคาผ านทางพิเศษ
รวมแลว ไมเกิน 9,999 บาท (เกาพันเการอยเกาสิบเกาบาทถวน) ตอบัตร
ขอ 4. การชดใชคาเสียหาย
ในกรณีที่บัตร Easy Pass และบัต รเติมเงิน (Smart Card) สูญหายหรือชํารุดเสียหาย ไม วาดวยเหตุใดๆ
อันเปนความผิดของผูขอใชบริก ารเอง เวนแตความชํา รุดเสียหายดวยเหตุเสื่อมสภาพจากการใชง านตามปกติและ
มิใชความผิดของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงชดใชคา เสียหายใหแก กทพ. โดยให กทพ. หักคาเสียหายสําหรับ
บัตร Easy Pass เปนจานวนเงิน 300 บาท (สามรอยบาทถวน) และบัตรเติมเงิน (Smart Card) เปนจํานวนเงิน 30 บาท
สามสิบบาทถวน) จากบัญชีเงิน สํา รองคาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการไดทันที หากเงิน สํารองค าผานทางพิเศษ
ยังไมเพียงพอผูขอใชบริการยินยอมชําระเงินคาเสียหายในสวนที่ขาดใหแก กทพ.
ขอ 5. การหักเงินคาผานทางพิเศษ
ผูขอใชบริการตกลงให กทพ. หักเงินคาผานทางพิเศษไดทันทีที่ไดมีการผานทางพิเศษในชองเก็บคาผานทางพิเศษ
แตละครั้ง โดย กทพ. จะใชระบบคอมพิวเตอรทาการหักเงินคาผานทางพิเศษของรถนั้น ๆ ทุกครั้งจากบัญชีเงินสํารอง
คาผา นทางพิเศษของผูข อใชบริการกรณีที่ผูข อใชบริการคางจายเงินคาผานทางพิเศษไมวา กรณีใดๆ ผูข อใชบ ริการ
ตกลงให กทพ. หักเงินคาผานทางพิเศษที่คางจายจากบัญชีเงินสํารองคาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการ ไดทันที
ขอ 6. การเพิ่มเงินสํารองคาผานทางพิเศษ
6.1 กรณีที่ผูข อใชบริการ ใช“ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ” บนทางพิเศษเฉลิม-มหานคร ทางพิเศษ
ฉลองรัช และทางพิเศษศรีรัช ผูขอใชบ ริการจะตอ งมียอดเงินสํารองคา ผานทางพิเศษคงเหลือเทากับหรือไมนอ ยกวา
อัตราคาผานทางพิเศษ ณ ดานเก็บคาผานทางพิเศษของทางพิเศษ ที่ใชบริการ
6.2 กรณีที่ผูขอใชบริการใช “ระบบเก็บผา นทางพิเศษอัตโนมัติ” บนทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเ ศษสาย
บางพลี-สุ ข สวัส ดิ์ ผู ข อใชบ ริ การจะตอ งมี ยอดเงิ น สํ ารองค าผ า นทางพิเ ศษคงเหลื อ เท ากั บหรื อไม น อยกว า อัต รา
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 และบัต รเติมเงิน (Smart Card) ใหอยูในสภาพที่ใชก ารไดดีอยูเสมอ
โดยผูขอใชบริการจะตองดําเนินการ หากเกิดกรณีดังตอไปนี้
7.1 กรณีที่บัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชารุดเสียหายใชการไมได ไมวาดวยเหตุใดๆ
ผูข อใชบริก ารตองสงบัต ร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชํา รุดเสียหายนั้น คื นให กทพ.
ณ จุดใหบริการของ กทพ. ทันที
7.2 กรณีบัตร Easy Pass และ/หรือ บัตรเติมเงิน (Smart Card) ชํารุดเสียหายและไมสามารถใช ง านได
ดวยเหตุเ สื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ และมิใ ชค วามผิด ของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตองยื่น คํารองเพื่อ
ขอเปลี่ยนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ใหม พรอมกับสงคืนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตร
เติมเงิน (Smart Card) ที่ชํารุดให กทพ. ตรวจสอบดวย และในกรณีที่ กทพ. ตรวจสอบแลวปรากฏวา บัตรดังกลาว
ชํารุดเสียหายและไมสามารถใชงานได ดวยเหตุที่ระบุไวในขอนี้ กทพ. จะเปลี่ยนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน
(Smart Card) ใหใหมโดยไมคิดคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ
7.3 กรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหาย ผูขอใชบริการตองรีบแจงอายัดให กทพ.
ทราบทันที ณ จุด ใหบริก ารของ กทพ. และแจงความตอเจาหนา ที่ตํา รวจเพื่อเปน หลักฐานและนาสาเนาหลั กฐาน
ดังกลาวไปมอบให กทพ. ภายใน 7 วัน นับแตวันแจงอายัด

7.4 กรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชํารุดเสียหายหรือสูญหาย อันเปนความผิดของ
ผูขอใชบริการเอง และผูขอใชบริการมีความประสงคจะขอใชบัตรใหมแทนบัตรเดิม จะตองชําระ คาเสียหายใหแก
กทพ. ตามขอ 4 เวนแตกรณีที่บตั รเติมเงิน (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) ที่ชํารุดเสียหายหรือสูญหาย
และดําเนินการใหผูขอใชบริการชดใชคาเสียหายดังกลาวตามที่ระบุไวในขอ 4 ทั้งนี้ กทพ. จะคืนเงินสํารองคาผาน
ทางพิเศษที่คงเหลือตามบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ทีช่ ํารุดเสียหายหรือสูญหายใหแกผูข อ
ใชบริการ ภายหลังจากที่ไดหักคาเสียหายตามขอ 4 รวมถึงคาบริการและคาผานทางพิเศษที่เกิดขึ้น กอนที่ กทพ.
จะไดรับบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชารุดคืนหรือไดรับการแจงอายัดบัตรสูญหายแลว
ขอ 8. สิทธิของผูข อใชบริการ
ผูขอใชบริการสามารถยกเลิกการใช "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" ไดโดยสงคืนบัตร Easy Pass
และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ใหแก กทพ. และ กทพ. จะคืนเงินสํารองคาผานทางพิเศษสวนที่เหลือใหแกผูข อ
ใชบริการ เวนแตผูขอใชบริการสงคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ในสภาพชํารุดเสียหาย
ใชการไมได หรือบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหาย กทพ. มีสิทธิหักคาเสียหายจากบัญชี
เงินสํารองคาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการเพือ่ เปนการชดใชคาเสียหายตามที่กําหนดไวได และหากเงินสํารอง
คาผานทางพิเศษยังไมเพียงพอ ผูขอใชบริการยินยอมชําระเงินคาเสียหายในสวนที่ขาดใหแก กทพ. ตามขอ 4
ขอ 9. สิทธิของ กทพ.
9.1 ในกรณีที่ผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงขอหนึ่งขอใด หรือกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปน กทพ.
สามารถยกเลิกสิทธิการใชบริการ "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" ของผูขอใชบริการ และเรียกคืนบัต ร
Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) จากผู ขอใชบริการไดทันที โดยการจัดทํ าเปนหนังสือแจงหรื อ
ประกาศใหผูขอใชบริการทราบ และหากผูขอใชบริการมิไดสงบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card)
คืนให กทพ. กทพ. มีสิทธิเรียกรองใหผูขอใชบริการชดใช คา เสียหายตามขอ 4 แทนได โดยผูขอใชบริการตกลง
จะไมโตแยงคัดคานใดๆ
9.2 กทพ. มีสิ ทธิที่จะปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขอตกลงในการใช "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
อัตโนมัติ" ไดทุกกรณีตามที่ กทพ. เห็นสมควร โดยการประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา
และใหถือวาการประกาศดังกลาวเปนการบอกกลาวใหผูใชบริการทราบโดยชอบ ดวยกฎหมายแลว
9.3 ในกรณีบัตร Easy Pass มิไดใชชําระคาผานทางพิเศษ ภายในระยะเวลา 2 ป นับแต การชําระคาผาน
ทางพิเศษครั้งสุดทาย กทพ. มีสิทธิติดตามเอาคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (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. หมายเลขบัญชี Easy Pass (Account ID)
5. หมายเลขบัตร Easy Pass (PAN no.) และหมายเลขบัตรเติมเงิน (Smartcard no.)
6. ยอดเงินคงเหลือหลังเติมเงิน การเคลื่อนไหวบัตร และสถานะบัตร
10.2 ผูขอใชบริการตกลง และยินยอมให กทพ. เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุค คล หรือขอมูล
ใดๆ ที่ใหไวแก กทพ. และ/หรือที่อยูในความควบคุมดูแ ลของ กทพ. และ/หรือที่ กทพ. ไดรับหรือเก็บรวบรวม
จากแหลงอื่นหรือบุคคลอื่นใด โดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น โดย กทพ. จะเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลของผูใชบริการเทาที่จํา เปนตอการใหบริการ เพื่อมุงเนนใหผูขอใชบริการไดรับ บริการที่สะดวกจาก
กทพ. และรวมถึงเพื่อใชในการยืนยันตนในการทําธุรกรรมทางการเงินภายใตการใหบริการของ กทพ. หรือเพื่อให
กทพ. สามารถติดตอกับผูข อใชบริการไดในกรณีที่จําเปน
10.3 ผูขอใชบริการยินยอมให กทพ. สง โอน ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ใหแกบุคคลภายนอก
เชน หนวยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนที่ กทพ. เปนคูสัญญาหรือมีนิตสิ ัมพันธดวย โดยมีวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวม ใช ประมวลผล วิเคราะหข อมูล ยื นยั น/พิ สูจน ตัวตน และ/หรือปรับปรุ งบริ การ หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ ต างๆ
ของ กทพ. เพื่อดําเนินการตามคําขอของผูใชบริการกอนเขาทําสัญญานั้น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหวาง กทพ.
กับบุ คคลอื่นอันเปนประโยชนของผูใชบริการ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุ จริต เพื่อวัตถุประสงค
อื่นใดที่ไมตองห ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ที่ ใช บังคับ โดยความยินยอม
ดังกลาวขางตนทั้งหมดใหมีอยูตลอดระยะเวลาที่ผูใชบริการยังคงใชบริการกับ กทพ.
10.4 กทพ. จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบุคคลภายนอก นอกเหนือจากที่ระบุไว ตาม ขอ 10.3
โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูขอใชบริการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งนี้ผูใชบริการตกลง และยินยอมให กทพ. ดําเนินการตามเงื่อนไขขอตกลงการใช “ระบบเก็บคาผานทาง
พิเศษอัตโนมัติ” ทั้ง 10. ขอ ดังกลาวขางตน

