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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

________/__________/_________

สวนที่ 2
เงื่อนไขขอตกลงการใช “ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ”
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 “ระบบเก็บ คาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" กับ รถยนต 4 ลอ ซึ่งมี ความสูงรวมสิ่งของ
ที่บรรทุกไมเกิน 3.2 เมตร เทานั้น โดยไมรวมถึงสิ่งที่พวงไปกับรถยนตนั้น โดยใชกับทางพิเศษที่ กทพ. กําหนด
2.2 ผูขอใชบริการสามารถใช "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" กับรถยนตคันอื่น ในประเภทเดียวกันได
2.3 ผูขอใชบริการตกลงปฏิบัติตามคาแนะนําและคูมือการใชที่ กทพ. กําหนดเกี่ยวกับการ ติดตั้งตลอดจนการใชงานของ
"ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" โดยเครงครัด
2.4 ผูขอใชบริการตกลงปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และประกาศที่ กทพ. กําหนดเกี่ยวกับการจัดการจราจร
และการใชบริการในทางพิเศษโดยเครงครัด
ขอ 3. การชําระเงินสํารองคาผานทางพิเศษ
3.1 ผู ข อใชบ ริ ก ารตกลงชํ า ระเงิ น สํ า รองคา ผ า นทางพิ เ ศษเริ่ ม แรกเป น จํ า นวนไม นอ ยกว า 300 บาท
(สามรอยบาทถวน)
3.2 ในการเติมเงิ นสํ ารองคาผ านทางพิเศษครั้งตอไป ผูขอใชบริการสามารถเติมเงินสํารองคา ผานทางพิ เศษ
ในอัตราครั้งละ ดังตอไปนี้ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 500 บาท (หารอยบาทถวน) 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
1,500 บาท (หนึ่ งพันห า รอ ยบาทถว น) 2,000 บาท (สองพันบาทถ วน) 2,500 บาท (สองพันห า รอ ยบาทถว น)
3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 3,500 บาท (สามพันหารอยบาทถวน) 4,000 บาท (สี่พั นบาทถวน) 4,500 บาท
(สี่พันหารอ ยบาทถวน) และสูงสุ ดครั้ งละ 5,000 บาท (หา พันบาทถ วน) และจํา กั ดวงเงิ นสํ ารองคา ผา นทางพิเศษ
รวมแลว ไมเกิน 9,999 บาท (เกาพันเการอยเกาสิบเกาบาทถวน) ตอบัตร
ขอ 4. การชดใชคาเสียหาย
ในกรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติม เงิน (Smart Card) สู ญหายหรื อชํา รุดเสียหาย ไมวาดวยเหตุ ใดๆ
อันเปนความผิดของผูขอใชบ ริก ารเอง เว นแตความชํารุดเสียหายดวยเหตุเสื่ อมสภาพจากการใชงานตามปกติ และ
มิใชความผิดของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงชดใชคาเสียหายใหแก กทพ. โดยให กทพ. หักคาเสียหายสําหรับ
บัตร Easy Pass เปนจานวนเงิน 300 บาท (สามรอยบาทถวน) และบัตรเติ มเงิน (Smart Card) เปนจํ านวนเงิน 30 บาท
สามสิบบาทถวน) จากบัญ ชีเงินสํา รองคา ผา นทางพิเศษของผูขอใชบ ริการไดทันที หากเงินสํา รองคา ผานทางพิเศษ
ยังไมเพียงพอผูขอใชบริการยินยอมชําระเงินคาเสียหายในสวนที่ขาดใหแก กทพ.
ขอ 5. การหักเงินคาผานทางพิเศษ
ผูขอใชบริการตกลงให กทพ. หักเงินคาผานทางพิเศษไดทันทีที่ไดมีการผานทางพิเศษในชองเก็บคาผานทางพิเศษ
แตละครั้ง โดย กทพ. จะใชระบบคอมพิวเตอรทาการหักเงินคาผานทางพิเศษของรถนั้น ๆ ทุกครั้งจากบัญชีเงินสํารอง
คาผานทางพิเศษของผูขอใช บริ การกรณีที่ผูขอใชบ ริการคางจา ยเงินคา ผานทางพิ เศษไม วากรณีใดๆ ผูขอใชบริก าร
ตกลงให กทพ. หักเงินคาผานทางพิเศษที่คา งจายจากบัญชีเงินสํารองคาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการ ไดทันที
ขอ 6. การเพิ่มเงินสํารองคาผานทางพิเศษ
6.1 กรณี ที่ผูขอใช บริก าร ใช “ระบบเก็บคา ผานทางพิเศษอัตโนมั ติ” บนทางพิ เศษเฉลิม -มหานคร ทางพิ เศษ
ฉลองรัช และทางพิเศษศรีรัช ผูขอใชบริการจะตองมียอดเงินสํารองคาผานทางพิ เศษคงเหลื อเทากับหรือไมนอยกว า
อัตราคาผานทางพิเศษ ณ ดานเก็บคาผานทางพิเศษของทางพิเศษ ที่ใชบริการ
6.2 กรณีที่ ผูขอใชบ ริการใช “ระบบเก็บ ผา นทางพิ เศษอัตโนมั ติ” บนทางพิ เศษบูรพาวิ ถี และทางพิเศษสาย
บางพลี -สุข สวั ส ดิ์ ผู ข อใช บ ริ ก ารจะต อ งมี ย อดเงิน สํ า รองค า ผ า นทางพิ เศษคงเหลื อ เท า กั บ หรื อ ไม นอ ยกว า อั ต 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 และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีอยูเสมอ
โดยผูขอใชบริการจะตองดําเนินการ หากเกิดกรณีดงั ตอไปนี้
7.1 กรณีที่บัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชารุดเสียหายใชการไมได ไมวาดวยเหตุใดๆ
ผูขอใชบ ริก ารตองสงบัตร Easy Pass และ/หรือ บัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ ชํารุ ดเสียหายนั้น คืนให กทพ.
ณ จุดใหบริการของ กทพ. ทันที
7.2 กรณีบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชํ า รุดเสี ยหายและไมสามารถใช งานได
ดวยเหตุเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ และมิใชความผิดของผู ขอใช บริ การ ผูขอใชบริก ารตอ งยื่นคํา รอ งเพื่อ
ขอเปลี่ยนบัตร Easy Pass และ/หรือบัตรเติมเงิน (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 กรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหาย ผูขอใชบริการตองรีบแจงอายัดให กทพ.
ทราบทันที ณ จุดใหบริ การของ กทพ. และแจงความตอ เจาหนา ที่ตํ ารวจเพื่ อเป นหลั กฐานและนาสาเนาหลั กฐาน
ดังกลาวไปมอบให กทพ. ภายใน 7 วัน นับแตวันแจงอายัด

7.4 กรณีท่ีบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชํารุดเสียหายหรือสูญหาย อันเปนความผิดของ
ผูขอใชบริการเอง และผูขอใชบริการมีความประสงคจะขอใชบัตรใหมแทนบัตรเดิม จะตองชําระ คาเสียหายใหแก
กทพ. ตามขอ 4 เวนแตกรณีที่บัตรเติมเงิน (Smart Card) ชํารุดเสียหายหรือสูญหาย โดที่บัตร Easy Pass ยังคง
ใชการได และผูขอใชบริการมีความประสงคจะให กทพ. ออกบัตรเติม เงิน (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) ที่ชํารุดเสียหายหรือสูญหายใหแกผูขอ
ใชบริการ ภายหลังจากที่ไดหักคาเสียหายตามขอ 4 รวมถึงคาบริการและคาผานทางพิเศษที่เกิดขึ้นกอนที่ กทพ.
จะไดรับบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชารุดคืนหรือไดรับการแจงอายัดบัตรสูญหายแลว
ขอ 8. สิทธิของผูขอใชบริการ
ผูขอใชบริการสามารถยกเลิกการใช "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ" ไดโดยสงคืนบัตร Easy Pass
และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ใหแก กทพ. และ กทพ. จะคืนเงินสํารองคาผานทางพิเศษสวนที่เหลือใหแกผูขอ
ใชบริการ เวนแตผูขอใชบริการสงคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ในสภาพชํารุดเสียหาย
ใชการไมได หรือบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหาย กทพ. มีสิทธิหักคาเสียหายจากบัญชี
เงินสํารองคาผานทางพิเศษของผูขอใชบริการเพื่อเปนการชดใชคา เสียหายตามที่กําหนดไวได และหากเงินสํารอง
คาผานทางพิเศษยังไมเพียงพอ ผูขอใชบริการยินยอมชําระเงินคาเสียหายในสวนที่ขาดใหแก กทพ. ตามขอ 4
ขอ 9. สิทธิของ กทพ.
9.1 ในกรณีที่ผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงขอหนึ่งขอใด หรือกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปน กทพ.
สามารถยกเลิกสิทธิการใชบริการ "ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมั ติ" ของผูข อใช บริก าร และเรียกคืนบัตร
Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) จากผูขอใช บริก ารไดทันที โดยการจัดทําเปนหนัง สือแจงหรือ
ประกาศใหผูขอใชบริการทราบ และหากผูขอใชบริการมิไดสงบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card)
คืนให กทพ. กทพ. มีสิทธิเรียกรองใหผูขอใชบริการชดใช คาเสียหายตามขอ 4 แทนได โดยผูขอใชบริการตกลง
จะไมโตแยงคัดคานใดๆ
9.2 กทพ. มีสิทธิที่จะปรับปรุงแกไขเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขข อตกลงในการใช "ระบบเก็บคา ผานทางพิเศษ
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. เพศ
5. หมายเลขบัญชี Easy Pass (Account ID)
6. หมายเลขบัตร Easy Pass (PAN no.) และหมายเลขบัตรเติมเงิน (Smartcard no.)
7. ยอดเงินคงเหลือหลังเติมเงิน การเคลื่อนไหวบัตร และสถานะบัตร
10.2 ผูขอใชบริการตกลง และยินยอมให กทพ. เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล หรือขอมูล
ใดๆ ที่ใหไวแ ก กทพ. และ/หรือที่อยูในความควบคุมดูแลของ กทพ. และ/หรือที่ กทพ. ไดรับหรือเก็บรวบรวม
จากแหลงอื่นหรือบุคคลอื่นใด โดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น โดย กทพ. จะเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุ คคลของผูใชบริการเท าที่จําเป นตอการใหบริการ เพื่อมุงเนนใหผูขอใช บริก ารไดรับบริการที่ส ะดวกจาก
กทพ. และรวมถึงเพื่อใชในการยืนยันตนในการทําธุรกรรมทางการเงินภายใตการใหบริการของ กทพ. หรือเพื่อให
กทพ. สามารถติดตอกับผูขอใชบริการไดในกรณีท่ีจําเปน
10.3 ผูขอใชบริการยินยอมให กทพ. สง โอน ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ใหแกบุคคลภายนอก
เชน หนวยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนที่ กทพ. เปนคูสัญญาหรือมีนิติสัมพันธดวย โดยมีวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวม ใช ประมวลผล วิ เคราะห ขอมูล ยื นยั น/พิสู จน ตั วตน และ/หรื อปรั บปรุ งบริการ หรือ ผลิต ภั ณ ฑ ตา งๆ
ของ กทพ. เพื่อดําเนินการตามคําขอของผูใชบริการกอนเขาทําสัญญานั้น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหวาง กทพ.
กับบุคคลอื่นอั นเปนประโยชนของผูใชบริ การ เพื่ อตรวจสอบรายการธุ รกรรมที่อาจจะเกิ ดการทุจริต เพื่อวัตถุประสงค
อื่นใดที่ไมตองห ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบั ติตามกฎหมาย หรือกฎระเบี ยบใดๆ ที่ใชบังคับ โดยความยินยอม
ดังกลาวขางตนทั้งหมดใหมีอยูตลอดระยะเวลาที่ผูใชบริการยังคงใชบริการกับ กทพ.
10.4 กทพ. จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบุคคลภายนอก นอกเหนือจากที่ระบุไว ตาม ขอ 10.3
โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูขอใชบริการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งนี้ผูใช บริการตกลง และยินยอมให กทพ. ดําเนินการตามเงื่อนไขขอตกลงการใช “ระบบเก็บคาผานทาง
พิเศษอัตโนมัติ” ทั้ง 10. ขอ ดังกลาวขางตน
ลงชื่อ..................................................ผูขอใชบริการ
(.........................................................................)
ลงชื่อ....................................................เจาหนาที่
(.........................................................................)

