คําขอใชบริการ “ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ”
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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.
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เลขที่ ________________________

วันที่__________________________
เขียนที่ดาน____________________

เรียน ผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
ขาพเจามีความประสงคขอใชบริการบัตร “ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ” ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย โดยมี
รายละเอียด ดังไดระบุในสวนที่ 1 และตกลงยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขขอตกลงในสวนที่ 2 ดังตอไปนี้
สวนที่ 1
1. ขอมูลผูขอใชบริการ
(นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, หจก.)
(ภาษาไทย)
( MR., MRS., MISS.)
(ภาษาอังกฤษ)
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่
หนังสือเดินทางเลขที่ ________________________________________________________________________________
ใบตางดาว เลขที่ ___________________________________________________________________________________
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่_______________________________ ลงวันที่_________________________
พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบตางดาว
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่อยูที่ติดตอได __ ___________________________________________________________________________
.
______
____________________________________ _ รหัสไปรษณีย ___
___
ที่อยูที่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________________
.
______
____________________________________ รหัสไปรษณีย ____
__
โทรศัพท _________________________________________E-mail: ______________________________________
ใชกับรถทะเบียน
__________
. ยี่หอ__________________________ สี __________________
2. ผูขอใชบริการมีความประสงคให กทพ. ออกใบแสดงรายการผานทางรายเดือน โดยขอให กทพ. จัดสงใหผูขอใชบริการ
ทางไปรษณีย (โดยเสียคาใชจายปละ 240 บาทตอบัตร 1 ใบ)
ตองการ
ไมตองการ
3. ผูขอใชบริการไดชําระเงิน คาประกันบัตร Easy Pass และคาบัตรเติมเงิน (Smart Card)
คาใบแสดงรายการผานทางรายเดือน
ชําระเงินโดย
เงินสด
จํานวนที่ตองการซื้อ______________ชุด
4. ผูขอใชบริการไดรับบัตร

EASY PASS หมายเลข
.
บัตรเติมเงิน (Smart card) หมายเลข _________________________________________
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ขาพเจาใหไวในใบคําขอใชบริการนี้ เปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ______________________________ ผูขอใชบริการ/รับบัตร
(_______________________________________) ตัวบรรจง

_________/___________/_________

ลงชื่อ____________________________ เจาหนาที่
(__________________________________) ตัวบรรจง

________/__________/_________

ส่วนที่ 2
เงื่อนไขข้อตกลงการใช้ “ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัต”ิ
ข้อ 1. "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" ประกอบด้วย
1.1 บัตร Easy Pass ใช้สำหรับติดตั้งในรถยนต์เพื่อใช้ผ่ำนทำงพิเศษ
1.2 บัตรเติมเงิน (Smart Card) เพื่อใช้สำหรับ ติ ด ต่อ กับ กทพ. หรือเพื่อเพิ่ ม เงิ น
สำรองค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
ข้อ 2. การใช้ “ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ”
2.1 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงใช้ “ระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติ" กับรถยนต์ 4 ล้อ
ซึ่งมี ควำมสูงรวมสิ่งของที่บรรทุกไม่เกิน 3.2 เมตร เท่ำนั้น โดยไม่รวมถึงสิ่งที่พ่วงไปกับ
รถยนต์นั้น โดยใช้กับทำงพิเศษที่ กทพ. กำหนด
2.2 ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถใช้ "ระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติ" กับรถยนต์คัน
อื่น ในประเภทเดียวกันได้
2.3 ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ำรตกลงปฏิ บั ติตำมค ำแนะน ำและคู่ มื อ กำรใช้ ที่ กทพ. ก ำหนด
เกี่ยวกับกำร ติดตั้งตลอดจนกำรใช้ งำนของ "ระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติ" โดย
เคร่งครัด
2.4 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และประกำศที่ กทพ.
กำหนดเกี่ยวกับกำรจัดกำรจรำจร และกำรใช้บริกำรในทำงพิเศษโดยเคร่งครัด
ข้อ 3. การชาระเงินสารองค่าผ่านทางพิเศษ
3.1 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงชำระเงินสำรองค่ำผ่ำนทำงพิเศษเริ่มแรกเป็นจำนวนไม่น้อย
กว่ำ 300 บำท (สำมร้อยบำทถ้วน)
3.2 ในกำรเติมเงินส ำรองค่ ำผ่ ำนทำงพิ เศษครั้ งต่ อ ไป ผู้ขอใช้บริกำรต้ อ งเติ ม เงิ น
สำรองค่ำผ่ำนทำงพิเศษในอัตรำขั้นต่ำครั้งละ 300 บำท (สำมร้อยบำทถ้วน) โดยมีอัตรำเพิ่ม
ในแต่ละระดับที่ 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) โดยจำกัดวงเงินสูงสุดต่อครั้งที่ 5,000 บำท
(ห้ำพันบำทถ้วน) และจำกัดวงเงินสำรองค่ำผ่ำนทำงพิเศษรวมแล้ว ไม่เกิน 9,999 บำท (เก้ำ
พันเก้ำร้อยเก้ำสิบเก้ำบำทถ้วน) ต่อบัตร
ข้อ 4. การชดใช้ค่าเสียหาย
ในกรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหำยหรือชำรุดเสียหำย
ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ อันเป็นควำมผิดของผู้ขอใช้บริกำรเอง เว้นแต่ควำมชำรุดเสียหำยด้วย
เหตุเสื่อมสภำพจำกกำรใช้งำนตำมปกติและมิใช่ควำมผิดของผู้ขอใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำร
ตกลงชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ กทพ. โดยให้ กทพ. หักค่ำเสียหำยสำหรับบัตร Easy Pass เป็น
จำนวนเงิน 300 บำท (สำมร้อยบำทถ้วน) และบัตรเติมเงิน (Smart Card) เป็นจำนวนเงิน
30 บำท (สำมสิบบำทถ้วน) จำกบัญชีเงินสำรองค่ำผ่ำนทำงพิเศษของผู้ขอใช้บริกำรได้ทันที
หำกเงินสำรองค่ำผ่ำนทำงพิเศษยังไม่เพียงพอ ผู้ขอใช้บริกำรยินยอมชำระเงินค่ำเสียหำยใน
ส่วนที่ขำดให้แก่ กทพ.

ข้อ 5. การหักเงินค่าผ่านทางพิเศษ
ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ กทพ. หักเงินค่ำผ่ำนทำงพิเศษได้ทันทีที่ได้มีกำรผ่ำนทำงพิเศษใน
ช่องเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษแต่ละครั้ง โดย กทพ. จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำกำรหักเงินค่ำผ่ำน
ทำงพิเศษของรถนั้น ๆ ทุกครั้งจำกบัญชีเงินสำรองค่ำผ่ำนทำงพิเศษของผู้ขอใช้บริกำร
กรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรค้ำงจ่ำยเงินค่ำผ่ำนทำงพิเศษไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ กทพ. หัก
เงินค่ำผ่ำนทำงพิเศษที่ค้ำงจ่ำยจำกบัญชีเงินสำรองค่ำผ่ำนทำงพิเศษของผู้ขอใช้บริกำร ได้ทันที

กทพ. มี สิ ท ธิ ย กเลิ ก กำรใช้ บั ต ร Easy Pass และบั ต รเติ ม เงิ น (Smart Card) ที่ ช ำรุ ด
เสียหำยหรือสูญหำย และดำเนินกำรให้ผู้ขอใช้บริกำรชดใช้ค่ำเสียหำยดังกล่ำวตำมที่ระบุไว้ ใน
ข้อ 4 ทั้งนี้ กทพ. จะคืนเงินสำรองค่ำผ่ำนทำงพิเศษที่คงเหลือตำมบัตร Easy Pass และบัตรเติม
เงิ น (Smart Card) ที่ ช ำรุ ด เสี ย หำยหรื อ สู ญ หำยให้ แ ก่ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ำร ภำยหลั ง จำกที่ ไ ด้ หั ก
ค่ำเสียหำยตำมข้อ 4 รวมถึงค่ำบริกำรและค่ำผ่ำนทำงพิเศษที่เกิดขึ้นก่อนที่ กทพ. จะได้รับบัตร
Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชำรุดคืนหรือได้รับกำรแจ้งอำยัดบัตรสูญหำยแล้ว

ข้อ 6. การเพิ่มเงินสารองค่าผ่านทางพิเศษ
6.1 กรณีที่ผู้ขอใช้บริกำร ใช้ “ระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติ ” บนทำงพิเศษเฉลิม
มหำนคร ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรัช ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องมียอดเงินสำรองค่ำผ่ำน
ทำงพิเศษคงเหลือเท่ำกับหรือไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ณ ด่ำนเก็บค่ำผ่ ำนทำงพิเศษ
ของทำงพิเศษ ที่ใช้บริกำร
6.2 กรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรใช้ “ระบบเก็บผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติ” บนทำงพิเศษบูรพำวิถี
และทำงพิเศษสำยบำงพลี - สุขสวัสดิ์ ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องมียอดเงินสำรองค่ำผ่ำนทำงพิเ ศษ
คงเหลือเท่ำกับหรือไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษสูงสุดของทำงพิเศษที่ใช้บริกำร

ข้อ 8. สิทธิของผู้ขอใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถยกเลิกกำรใช้ "ระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติ" ได้โดยส่งคืน
บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ให้แก่ กทพ. และ กทพ. จะคืนเงินสำรองค่ำ
ผ่ำนทำงพิเศษส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร เว้นแต่ผู้ขอใช้บริกำรส่งคืนบัตร Easy Pass และ
บัตรเติมเงิน (Smart Card) ในสภำพชำรุดเสียหำย ใช้กำรไม่ได้ หรือบัตร Easy Pass และบัตร
เติมเงิน (Smart Card) สูญหำย กทพ. มี สิทธิหักค่ำเสียหำยจำกบัญชีเงินสำรองค่ำผ่ำ นทำง
พิเศษของผู้ขอใช้บริกำรเพื่อเป็นกำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่กำหนดไว้ได้ และหำกเงินสำรองค่ำ
ผ่ำนทำงพิเศษยังไม่เพียงพอ ผู้ขอใช้บริกำรยินยอมชำระเงินค่ำเสียหำยในส่วนที่ขำดให้แก่ กทพ.
ตำมข้อ 4

ข้อ 7. กรณีบัตร Easy Pass และ/หรือ บัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหายหรือชารุดเสียหาย
ผู้ขอใช้บริกำรยอมรับว่ำบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) เป็นทรัพย์สิน
ของ กทพ. และผู้ขอใช้บริกำรมีหน้ำที่ต้องเก็บรักษำ บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart
Card) ให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดีอยู่เสมอ โดยผู้ขอใช้บริกำรจะต้องดำเนินกำร หำกเกิดกรณี
ดังต่อไปนี้
7.1 กรณีที่บัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชำรุดเสียหำยใช้กำร
ไม่ได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ผู้ขอใช้บริกำรต้องส่งบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart
Card) ที่ชำรุดเสียหำยนั้น คืนให้ กทพ. ณ จุดให้บริกำรของ กทพ. ทันที
7.2 กรณีบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชำรุดเสียหำยและไม่
สำมำรถใช้งำนได้ด้วยเหตุเสื่อมสภำพจำกกำรใช้งำนตำมปกติ และมิใช่ควำมผิดของผู้ขอใช้
บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรต้ อ งยื่นค ำร้ อ งเพื่ อ ขอเปลี่ ยนบั ต ร Easy Pass และ/หรือบัตรเติ ม เงิ น
(Smart Card) ใหม่ พร้อมกับส่งคืนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่
ชำรุดให้ กทพ. ตรวจสอบด้วย และในกรณีที่ กทพ. ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำบัตรดังกล่ำวชำรุด
เสียหำยและไม่สำมำรถใช้งำนได้ ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อนี้ กทพ. จะเปลี่ยนบัตร Easy Pass
และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ให้ใหม่โดยไม่คิดค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ
7.3 กรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหำย ผู้ขอใช้บริกำรต้อง
รีบแจ้งอำยัดให้ กทพ. ทรำบทันที ณ จุดให้บริกำรของ กทพ. และแจ้งควำมต่อเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
เพื่อเป็นหลักฐำนและนำสำเนำหลักฐำนดังกล่ำวไปมอบให้ กทพ. ภำยใน 7 วัน นับแต่วันแจ้ง
อำยัด
7.4 กรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชำรุดเสียหำยหรือสูญหำย
อันเป็นควำมผิดของผู้ขอใช้บริกำรเอง และผู้ขอใช้บริกำรมีควำมประสงค์จะขอใช้บัตรใหม่แทน
บัตรเดิม จะต้องชำระค่ำเสียหำยให้แก่ กทพ. ตำมข้อ 4 เว้นแต่กรณีที่บัตรเติมเงิน (Smart
Card) ชำรุดเสียหำยหรือสูญหำย โดยที่บัตร Easy Pass ยังคงใช้กำรได้ และผู้ขอใช้บริกำรมี
ควำมประสงค์จะให้ กทพ. ออกบัตรเติมเงิ น (Smart Card) ใหม่ ผู้ขอใช้บริกำรจะต้อ งเสี ย
ค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่เป็นจำนวนเงิน 30 บำท (สำมสิบบำทถ้วน)

ข้อ 9. สิทธิของ กทพ.
9.1 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด หรือกรณีอื่นใดที่
มีเหตุจำเป็น กทพ. สำมำรถยกเลิกสิทธิกำรใช้บริกำร "ระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมั ติ"
ของผู้ขอใช้บริกำร และเรียกคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) จำกผู้ขอใช้
บริกำรได้ทันที โดยกำรจัดทำเป็นหนังสือแจ้งหรือประกำศให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบ และหำกผู้ขอ
ใช้บริกำรมิได้ส่งบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) คืนให้ กทพ. กทพ. มีสิทธิ
เรียกร้องให้ผู้ขอใช้บริกำรชดใช้ ค่ำเสียหำยตำมข้ อ 4 แทนได้ โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะไม่
โต้แย้งคัดค้ำนใดๆ
9.2 กทพ. มีสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงในกำรใช้ "ระบบเก็บค่ำ
ผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติ" ได้ทุกกรณีตำมที่ กทพ. เห็นสมควร โดยกำรประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ำรทรำบล่ ว งหน้ ำ และให้ ถื อ ว่ ำ กำรประกำศดั ง กล่ ำ วเป็ น กำรบอกกล่ ำ วให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบโดยชอบ ด้วยกฎหมำยแล้ว
9.3 ในกรณีบัตร Easy Pass มิได้ใช้ชำระค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ภำยในระยะเวลำ 2 ปี นับแต่
กำรชำระค่ำผ่ำนทำงพิเศษครั้งสุดท้ำย กทพ. มีสิทธิติดตำมเอำคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติม
เงิน (Smart Card) ได้
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