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เงื่อนไขเปนไปตามที่ธนาคารฯ และการทางพิเศษแหงประเทศไทยกำหนด



	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
คมนาคม	ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	290	ประกาศ	ณ	วันที่	27	
พฤศจิกายน	พุทธศักราช	2515	 เป็นหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบในการก่อสร้างหรือ
จัดให้มีทางพิเศษเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและการขนส่ง	 ในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดต่างๆ	ทั่วประเทศ

	 ปัจจุบันพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	พุทธศักราช	 2550	
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	125	ตอนที่	4	ก	วันที่	8	มกราคม	2551โดย
มีผลบังคับใช้ในวันที่	9	มกราคม	2551	มีสาระส�าคัญคือก�าหนดให้การทางพิเศษฯ
มีวัตถุประสงค์สร้างหรือจัดให้มีเฉพาะทางพิเศษ	ทั้งนี้	การทางพิเศษฯ	ได้ก่อสร้าง
ทางพิเศษและเปิดให้บริการแล้ว	7	สาย	รวมเป็นระยะทาง	207.9	กิโลเมตร	โดยมี
ความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการทางพิเศษอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

	 การทางพิเศษฯ	ได้จัดพิมพ์คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ	เพื่อแจกให้แก่ผู้ใช้
บริการทางพิเศษ	 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู ่มือเล่มนี้จะสามารถอ�านวยความ
สะดวกในการเดินทางโดยใช้ทางพิเศษ	 และการใช้บริการต่างๆ	ที่การทางพิเศษฯ	
จัดไว้บริการบนทางพิเศษ	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับความสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่าน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แนะน�ำ
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กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย คู่ใจผู้ใช้ทำง

EXAT Call Center 1543
www.exat.co.th หรือ www.thaieasypass.com

3

การทางพิเศษแห่งประเทศ

ยินดีให้บริการค่ะ

รวดเรว็ ปลอดภยัอุ่นใจ เป็นมิตร
มีมาตรฐานและนวตักรรม
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การเดินทางสู่ย่านธรุกิจของกรงุเทพมหานคร
	 การเดินทางสู่ย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร	สามารถใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ทางพิเศษศรีรัช	และทางพิเศษฉลองรัช	ได้ดังนี้
 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร	เป็นทางพิเศษที่ช่วยให้การเดินทางจากภูมิภาคต่างๆ	เข้าสู่
ย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร	ได้สะดวกและรวดเร็ว	มี	3	สายทาง	ได้แก่
 1. สายดินแดง-ท่าเรือ	มีสายทางผ่านย่านธุรกิจบริเวณ	เพลินจิต,	สุขุมวิท,	สาทร,
พระราม	4,	และสถานที่ส�าคัญ	เช่น	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,	ตลาดหลักทรัพย์,	สวนลุมพินี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ฯลฯ
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 2. สายบางนา-ท่าเรือ มีสายทางผ่านย่าน

ธุรกิจบริเวณบางนา,	อาจณรงค์,	คลองเตย,	และ

สถานที่ส�าคัญ	 เช่น	 ศูนย์ประชุมไบเทค,	 สถานี

ขนส่งสายตะวันออก,	ท่าเรือคลองเตย	ฯลฯ

 3. สายดาวคะนอง-ท่าเรือ	 มีสายทางผ่าน

ย่านธุรกิจ	บริเวณดาวคะนอง,	สุขสวัสดิ์,	พระราม	3, 

สาธุประดิษฐ์

ผมได้รบัความสะดวก
และปลอดภยัจากการใช้

ทางพิเศษ ช่วยให้ถึงท่ีหมาย
ตรงเวลาครบั



 ทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค ์
(ระบบทางด่วนขั้นที่	3	สายใต้ตอน	S1)	เป็น
ทางพิเศษท่ีช ่วยอ�านวยความสะดวกให้
สามารถเ ดินทางจากทางพิ เศษเฉลิม
มหานครและทางพิเศษฉลองรัช	 เชื่อมเข้าสู่
ทางพิเศษบูรพาวิถีได้	 โดยก่อสร้างเป็นทาง
ยกระดับซ้อนบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร	
เริ่มต ้นที่จุดต ่อเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี	 
สิ้น สุดท่ีจุดต ่อเชื่อมทางพิ เศษฉลองรัช	
บริเวณอาจณรงค์

ใช้ทางพิเศษ
ช่วยประหยดัเวลาและ
น�้ามนัเช้ือเพลิงด้วยค่ะ
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 ทางพิเศษศรีรชั	 (ระบบทางด่วน
ขั้นท่ี	 2)	 เป็นทางพิเศษท่ีช่วยให้การ 
เดินทางเชื่อมต่อโครงข่ายของทาง
พิเศษเพิ่มมากขึ้น	และสามารถเดินทาง
สู ่ย ่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร	 
ด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประกอบด้วย
 ทางพิเศษศรีรชั ส่วน A	 เริ่มต้น
ที่ถนนรัชดาภิเษก	 ผ่านบริเวณแยก 
ต่างระดับพญาไท	(โรงกรองน�้าสามเสน) 
สิ้นสุดที่ถนนพระราม	9	ผ่านย่านธุรกิจ
บริเวณ	จตุจักร,	บางซื่อ,	สะพานควาย,	
พระราม	6,	พญาไท,	มักกะสัน,	อโศก,	
พระราม	 9	 และสถานท่ีส�าคัญ	 เช่น	
สถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออก
เฉียงเหนือ	 (หมอชิต),	 สวนจตุจักร,	
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,	CITY	AIRPORT	
TERMINAL	LINK,	สถานี	อสมท.	ฯลฯ
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 ทางพิเศษศรีรชั ส่วน B	เชื่อมต่อ
ส่วน	 A	 บริเวณทางแยกต่างระดับ	
พญาไท	 (โรงกรองน�้าสามเสน)	 ส้ินสุด
แนวสายทางท่ีบริเวณต่างระดับบางโคล่ 
ผ ่ านย ่ านธุ รกิ จ 	 บริ เวณพญาไท,	
ศรีอยุธยา,	พระรามที่	1,	พระรามที่	4,	
สีลม,	 สาทรใต้,	 จันทน์	 สถานท่ีส�าคัญ	
เช่น	โรงพยาบาลรามาธิบดี,	มหาวิทยาลัย
มหิดล,	ท�าเนียบรัฐบาล,	หน่วยราชการ
บริเวณถนนราชด�าเนิน,	สนามศุภชลาศัย, 
สถานีรถไฟหัวล�าโพง,	 จุฬาลงกรณ	์
มหาวิทยาลัย	ฯลฯ

ยินดีให้บริการ
ทกุเส้นทางจราจร
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 ทางพิเศษศรีรชั ส่วน C	เชื่อมต่อ
ส่วน	A	บริเวณถนนรัชดาภิเษก	สิ้นสุด
ที่ถนนแจ้งวัฒนะ	 โดยผ่านย่านธุรกิจ
บริเวณ	 งามวงศ์วาน,	 ประชาชื่น,และ	
แจ้งวัฒนะโดยมี	 สถานท่ีส�าคัญ	 เช่น	
กระทรวงสาธารณสุข,	โรงพยาบาลโรค
ทรวงอก , 	 กรมการกง สุล , 	 กอง
บัญชาการทหารสูงสุด	ฯลฯ



12
 ทางพิเศษศรีรชั ส่วน D	เชื่อมต่อส่วน	A	
บริเวณถนนพระราม	9	สิ้นสุดที่ถนนศรีนครินทร์
โดยผ่านย่านธุรกิจบริเวณ	พระราม	9,	รามค�าแหง, 
ศรีนครินทร์	สถานที่ส�าคัญ	เช่น	กรมการผังเมือง, 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,	
โรงพยาบาลพระรามเก้า,	โรงพยาบาลปิยะเวท, 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	 สนามบินสุวรรณภูม	ิ
ฯลฯ



13 ทางพิเศษฉลองรชั	(ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์	
และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 
เริ่มต ้นท่ีทางพิ เศษเฉลิมมหานคร	 บริ เวณอาจณรงค	์ 
(ปลายซอยสุขุมวิท	 50)	ตรงไปทางทิศเหนือบรรจบกับถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกบริเวณ
ซอยจตุโชติ	ผ่านย่านธุรกิจบริเวณ	ลาดพร้าว,	ประชาอุทิศ,	
พระราม	9,	รามค�าแหง,	พัฒนาการ	สถานที่ส�าคัญ	เช่น	
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช,	 คลินิกศูนย์แพทย์
พัฒนา,	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	 สถานีขนส่งสาย
ตะวันออก	(เอกมัย)	ฯลฯ
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การเดินทางไปจงัหวดั
ทางทิศตะวนัออก

15

 ทางพิเศษบูรพาวิถี	 (ทางด่วน
สายบางนา-ชลบุรี)	อ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางไปจังหวัดต่างๆ	 ของ
ภาคตะวันออกได้มากขึ้น	 โดยมีแนว
สายทางเริ่มต ้นท่ีจุดต ่อเชื่อมทาง
พิเศษบางนา-อาจณรงค์	 (S1)	 โดยใช้
พื้นที่ เกาะกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข	34	(ถนนบางนา-ตราด)	ไป
ทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่จังหวัด
ชลบุรี	 เป ็นสายทางหนึ่งท่ีน�าไปสู ่
สถานท่ีส�าคัญ	 เช่น	 สวนหลวง	 ร.๙,	
สนามบินสุวรรณภูมิ,	 มหาวิทยาลัย
หัวเฉียว,	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ฯลฯ	
และเดินทางไปสู่พัทยา	ชลบุรี,	ระยอง,	
จันทบุรี,	 ตราด	 ซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียว
มากมาย
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การเดินทางไปจงัหวดั
ทางทิศเหนือและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

 ทางพิเศษอดุรรถัยา	 (ทางด่วน
สายบางปะอิน	 -	 ปากเกร็ด)	 อ�านวย
ความสะดวกส�าหรับการเดินทางไป
จังหวัดต ่างๆ	 ทางภาคเหนือและ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมีแนว 
สายทางเริ่มต้นที่บริเวณถนนวงแหวน
รอบนอกตะวันตก	 สิ้นสุดท่ีจุดต่อเชื่อม
กับทางพิ เศษศรี รัช 	 บริ เวณถนน
แจ ้งวัฒนะ	 เป ็นสายทางท่ีน�าไปสู ่ 
สถานที่ส�าคัญ	 เช่น	 ศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร,	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	
อิมแพ็คเมืองทองธานี,	 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช	 และเดินทางไปสู่ 
จังหวัดต่างๆ	เช่น	ปทุมธานี,	พระนคร	
ศรีอยุธยา,	 สิงห ์บุรี , 	 สระบุรี 	 ฯลฯ	 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



การเดินทางไปจงัหวดั
ทางทิศใต้ ทิศตะวนัออก
และทิศตะวนัตก
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 ท า ง พิ เ ศ ษ ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก 
(บางพลี-สุขสวสัด์ิ)	 เป็นทางพิเศษท่ี
เ ชื่ อ มต ่ อถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันออกกับ
ถนนวงแหวนรอบนอก	กรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก	 เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางโดยไม่ต้องผ่านใจกลางเมือง	
โดยมีจุดเริ่มต ้นบริเวณจุดเชื่อมต่อ	
วงแหวนตะวันออก	 (วัดสลุด)	 สิ้นสุด 
ที่ ถนนสุขสวัส ด์ิ 	 (จุดต ่อ เชื่ อม กับ
ทา งหลวงพิ เ ศษหมาย เ ลข 	 3 7 )	 
โดยผ่านย่านธุรกิจบริเวณเทพารักษ์,	
ศรีนครินทร์,	สุขุมวิท,	สุขสวัสดิ์	สถานที่
ส�าคัญ	 เช่น	 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ,	
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ,	 
ป้อมพระจุล	 ฯลฯ	 และเดินทางไปสู่
จังหวัดสมุทรสาคร,	 สมุทรสงคราม,	
เพชรบุรี , 	 นครปฐม,	 กาญจนบุรี ,	 
สุพรรณบุรี,	 ชลบุรี,	 ระยอง,	 ตราด,	
จันทบุ รี 	 โดยไม ่ต ้ องผ ่ านใจกลาง	
กรุงเทพมหานคร



)-( 

 ( - )
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-

)

 (
-

)

 (
-

)

ผงัแสดงทางแยกต่างระดบัต่างๆ
ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สขุสวสัด์ิ)
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สถำนที่จ�ำหน่ำย
 •	ศูนย์บริการท่ีเดียวเบ็ดเสร็จส�านักงานใหญ่การทางพิเศษฯ	ถนนพหลโยธิน	 ในวันท�าการเวลา	 
	 	 8.30-15.30	น.
 •	ท่ีอาคารด่านทุกด่านของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช	 ตั้งแต่เวลา	 05.00- 
	 	 22.00	น.
 •	ที่อาคารด่านทุกด่านของทางพิเศษบูรพาวิถี	ตั้งแต่	05.00-22.00	น.
 • ที่อาคารด่านทุกด่านของทางพิเศษศรีรัช	ตั้งแต่เวลา	06.30-22.00	น.	ปัจจุบันให้บริการใน	9	ด่าน  
	 	 ดังนี้	 ด ่านประชาชื่น,	 ด่านศรีนครินทร์,	 ด่านอโศก	 2,	 ด่านอโศก	 3,	 ด่านอโศก	 4,	 
	 	 ด่านสะพานสว่าง,	ด่านหัวล�าโพง,	ด่านสาธุ	3,	ด่านรัชดา
 •	ที่อาคารด่านของทางพิเศษกาญจนาภิเษก	 (บางพลี-สุขสวัสด์ิ)	 ตั้งแต่เวลา	 05.00-22.00	 น.	 
	 	 ยกเว้นด่านฯ	เทพารักษ์	5	และด่านฯ	บางครุ	3
 •	ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ	ณ	จุดพักรถ	ปั้มน�้ามัน	ปตท.	บางนา	(ขาออก)	ทางพิเศษเฉลิม 
	 	 มหานคร	ในวันจันทร์	-	เสาร์	ตั้งแต่เวลา	9.30-15.30	น.

เอกสำรที่ต้องใช้
กรณีบคุคลทัว่ไป 
 •	ใบค�าขอใช้บริการ	“ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ”	ที่ลงนามแล้ว*
 •	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	พร้อมรับรองส�าเนา
กรณีนิติบคุคล 
 •	ใบค�าขอใช้บริการ	“ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ”	ที่ลงนามแล้ว*
 •	ส�าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท	พร้อมรับรองส�าเนาโดยกรรมการผู้มีอ�านาจ	
	 	 (อย่างน้อย	1	คน)	
 •	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ�านาจ	พร้อมรับรองส�าเนา
*หมายเหตุุ	 สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางของสถานที่จ�านหน่าย	 หรือ	
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่	www.thaieasypass.com	เลือกหัวข้อ	“ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม”	และเลือก	
“แบบฟอร์มใบสมัคร”

ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บัตร Easy Pass กับทำงพิเศษได้ดังนี้
 •	ทางพิเศษเฉลิมมหานคร	(ทางด่วนขั้นที่	1)
 •	ทางพิเศษศรีรัช	(ทางด่วนขั้นที่	2	)
 •	ทางพิเศษฉลองรัช	(รามอินทรา-อาจณรงค์-วงแหวนรอบนอก)
 •	ทางพิเศษบูรพาวิถี
 •	ทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
 •	ทั้งนี้	Easy	Pass	สามารถใช้บริการร่วมกันได้ทุกสายทางที่เปิดให้บริการ
กำรตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
	 เมื่อผ่านช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติด้านหลังตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติจะมีป้าย
แสดงค่าผ่านทางติดตั้งไว้	 ซึ่งจะแสดงอัตราค่าผ่านทางพิเศษที่ต้องช�าระและยอดเงินคงเหลือให้
ทราบทุกครั้ง		นอกจากนี้หากมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า	200	บาทจะมีเสียงสัญญาณแจ้งเตือน	2	ครั้ง 
จากบัตร	Easy Pass	ขณะผ่านช่องทาง	เพื่อเตือนให้ทราบว่าเงินส�ารองค่าผ่านทางใกล้หมด	โดยเงิน
คงเหลือในบัตรต้องมีไม่น้อยกว่าอัตราค่าผ่านทางจึงจะสามารถผ่านช่องทาง	Easy	Pass	ได้	ทั้งนี้ผู้
ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือพร้อมรายละเอียดการผ่านทางและการเติมเงินได้ท่ี	
www.thaieasypass.com

สอบถามข้อมลูได้ ตลอด 24 ชัว่โมง ท่ี EXAT Call Center 1543 
www.exat.co.th
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สถานท่ีเติมเงิน 

 •	ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ	 ส�านักงานใหญ่การทางพิเศษฯ	 ถนนพหลโยธิน		 
	 	 ในวันท�าการเวลา	8.30-15.30	น.	
 • อาคารด่านทุกด่านของทางพิเศษเฉลิมมหานคร	ทางพิเศษฉลองรัช	 และทางพิเศษ 
  บูรพาวิถี	เวลา	05.00-22.00	น.
 •	อาคารด่านทุกด่านของทางพิเศษศรีรัช	เวลา	6.00-22.00	น.	
 • อาคารด่านของทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	เวลา	05.00-22.00	น.  
	 	 จ�านวน	 12	 ด่าน	 ดังนี้	 ด่านบางแก้ว1,	 ด่านบางแก้ว2,	 ด่านเทพารักษ์1,	 ด่าน 
	 	 เทพารักษ์4,	ด่านบางเมือง2,	ด่านบางเมือง4,	ด่านปากน�้า1,	ด่านปานน�้า3,	ด่าน 
	 	 บางครุ1,	ด่านบางครุ2,	ด่านบางขุนเทียน1	และด่านบางขุนเทียน2
 •	ตู ้ เก็บค ่าผ ่านทางแบบเงินสดที่มีพนักงานปฏิบัติงานอยู ่ของทางพิเศษ 
	 	 เฉลิมมหานครทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษศรีรัช	ตลอด	24	ชั่วโมง
 •	ตู้เก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดท่ีมีป้ายแสดงข้อความ	 “เติมเงิน”	 ท่ีมีพนักงาน 
	 	 ปฏิบัติงานอยู่ของทางพิเศษศรีรัช	ตลอด	24	ชั่วโมง
 •	ที่ตู้	ATM	ระบบ	 Internet	Banking	และระบบ	Mobile	Banking	โดยใช้ตัวเลข	 
	 	 Serial	Number	ด้านหลังบัตร	Smart	Card	เพื่อเป็นข้อมูลในการเติมเงิน	โดยมี 
	 	 ธนาคารท่ีให้บริการ	 ได้แก่	 	 	 	 	 ธนาคารกรุงไทย,	 	 	 	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์,				 
	 	 					ธนาคารกสิกรไทย,					ธนาคารกรุงเทพ,										ธนาคารทหารไทย
 •	จุดบริการเคาร์เตอร์	เซอร์วิส	ทุกสาขาตลอด	24	ชั่วโมง
 •	การเติมเงินผ่านบัตรเครดิต	Visa	ซึ่งจะต้องสมัครใช้บริการกับบริษัท	
	 	 Easy	Topup	โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.easytopup.com
 •	ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ	ณ	จุดพักรถ	ปั้มน�้ามัน	ปตท.	บางนา	(ขาออก)	 
	 	 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร	ในวันจันทร์-เสาร์	ตั้งแต่เวลา	9.30-15.30	น.

 ทั้งนี้	 การเติมเงินส�ารองค่าผ่านทางพิเศษสามารถเติมได้ขั้นต�่า	 500	 บาท	 และขั้น 
ต่อไปชั้นละ	500	บาท	โดยเติมเงินสูงสุดต่อครั้งได้	5,000	บาท	และมีวงเงินรวมในบัตร
ไม่เกิน	9,999	บาท
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ค�ำแนะน�ำในกำรใช้บัตร Easy Pass ให้ถูกต้อง
	 	 ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรถท่ีประสงค์จะใช้บัตร	 Easy	 Pass	 ได้	 โดยน�า
อุปกรณ์	 Easy	 Pass	 ไปติดตั้งหรือยึดกับตัวกระจกของรถคันที่ต้องการใช้งานใน
ต�าแหน่งที่คู่มือแนะน�า	(ด้านหลังกระจกมองหลังหรือบริเวณรังผึ้ง)

ข้อควรระวัง 
 • การใช้บัตร	Easy Pass	ที่ด่านทุกด่านต้องเข้าช่องทางเฉพาะ	ซึ่งจะมีสัญลักษณ์รูป 
 	 บัตร	Easy Pass	พร้อมข้อความ	“ช่องอัตโนมัติ	Easy Pass”	แสดงอยู่บนหลังคา 
  เหนือช่องทางวิ่ง	รวมถึงบริเวณพื้นช่องทางวิ่ง	จะมีสัญลักษณ์ลูกศรหรือก้างปลาสีฟ้า 
  พร้อมเส้นก�ากับช่องทางจราจรสีฟ้า	
 •	การผ่านช่องทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	 
	 	 และทางพิเศษบูรพาวิถี	ซึ่งเก็บค่าผ่านทางตามระยะทาง	ผู้ใช้บัตร	Easy Pass  
	 	 ต้องเข้าช่องทาง	Easy Pass	ที่ด่านทางเข้าและด่านทางออกเท่านั้น	
 •	การติดตั้งบัตร	Easy Pass	ที่กระจกหน้ารถต้องติดบริเวณกึ่งกลางของกระจก 
	 	 หน้าด้านบน	 (หลังกระจกมองหลัง)	 โดยให้ด้านท่ีมีสัญลักษณ์ของการทาง 
	 	 พิเศษฯ	หันเข้าหาผู้ขับรถ	หากรถยนต์ของท่านติดฟิล์มที่ฉาบปรอทหรือมีความ 
	 	 เข้มของฟิล์มมากกว่าปกติ	ให้ตัดฟิล์มบริเวณนั้นออกก่อนติดบัตร	Easy Pass

สอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ Easy Pass ได้ที่
 •	EXAT	Call	Center	โทร.	1543	กด	3
 •	www.thaieasypass.com
 •	www.facebook.com/etceasypass
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	 	 ตามประมวลรัษฎากรได้ก�าหนดให้ผู้ขายออกใบรับหรือใบก�ากับภาษี 
	 ให้ผู้ซื้อทุกครั้ง	การจัดเก็บค่าผ่านทางฯ	ของ	กทพ.	ก็อยู่ในข่ายเดียวกัน
ทุกครั้งที่ได้รับค่าผ่านทางฯ	 จากผู้ใช้บริการ	 พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษต้องออกใบรับ 
ค่าผ่านทางฯ	 ให้ทุกราย	 แต่เนื่องด้วย	 กทพ.	 ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางฯ	 ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบท่ีท�างานด้วยกลไกอัตโนมัติควบคู่กันไป	 เพื่อให้การตรวจสอบและการ
ควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นใบรับค่าผ่านทางฯ	 จึงเป็นเพียงเอกสารหลักฐาน
ส�าหรบัให้ผูใ้ช้บรกิารท่ีต้องการน�าไปเบกิจ่ายต้นสงักัดเท่านัน้	 ไม่ใช่เอกสารทีใ่ช้ในการตรวจสอบ
รายได้ค่าผ่านทางฯ	แต่อย่างใด	ประกอบกับที่ผ่านมาการจ่ายใบรับค่าผ่านทางฯ	ให้กับรถทุกคัน
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ	 กทพ.	 จึงแก้ปัญหา 
ดังกล่าวโดยขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการที่ต้องการใบรับค่าผ่านทางฯ	ให้แจ้งพนักงาน	โดย
ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ด้านข้างของตู้เก็บค่าผ่านทางฯ	ทุกตู้

ใบรบัค่าผา่นทางพิเศษ

ประโยชน์สงูสดุของระบบเกบ็ค่าผา่นทางอตัโนมติั (Easy Pass)

•	แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
•	สามารถระบายปริมาณจราจรผ่านช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติได้สูงสุดถึง	1,200	คัน/ชั่วโมง
	 ในขณะที่ประสิทธิภาพของการให้บริการในระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดสามารถระบาย
	 ปริมาณจราจรได้เพียง	450	คัน/ชั่วโมง
•	อ�านวยความสะดวก	รวดเร็วในการผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางให้กับผู้ใช้บริการ	โดยไม่ต้องรอ
	 ใบรับค่าผ่านทางฯ	ไม่ต้องรอคิวยาว	ไม่ต้องเตรียมเงินให้ยุ่งยาก	ไม่ต้องเปิดกระจก	เพียงแค่
	 วิ่งผ่านช่องทาง	Easy	Pass	เท่านั้น
•	ประหยัดเวลาและประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง	ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการ
	 เดินทางและลดค่าใช้จ่ายได้
•	ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้บัตร	Easy	Pass	ร่วมกันได้ในทางพิเศษทุกสายทาง	ทั้งใน
	 ระบบเปิด	(เก็บเงินอัตราเดียวที่ด่านฯ	ทางเข้า)	และระบบปิด	(เก็บเงินที่ด่านฯ	ทางออก)
•	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสังคม	ผู้ใช้บริการ	และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทางพิเศษ	รวมทั้ง
	 ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

ขอบคณุค่ะ

22



วิธีการช�าระค่าผา่นทางพิเศษ

กรณีช�าระค่าผา่นทางด้วยเงินสด

กรณีช�าระค่าผา่นทางด้วย Easy Pass

	 		 ให้ช�าระค่าผ่านทางพิเศษท่ีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
บริเวณทางขึ้นของทางพิเศษเฉลิมมหานคร	 ทางพิเศษศรีรัช 
ทางพิเศษฉลองรัชและท่ีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบริเวณ 
ทางขึ้น-ลงของทางพิเศษอุดรรัถยา	 ซึ่งผู ้ใช้บริการสามารถ 
ช�าระค่าผ่านทางฯ	ดังนี้

เตรียมเงินให้พอดี

ช่วยให้สะดวก

มากขึน้ค่ะ

รถท่ีใช้บตัร Easy Pass
โปรดรอสญัญาณไฟเขียว

ก่อนผา่นนะคะ

บัตร	Easy	Pass

ใช้ติดที่กระจกหน้ารถ

ใช้เติมเงินส�ารองและติดต่อพนักงาน

 / 

CASH / TOP UP
EASY PASS

•	 ควรขับรถเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า
	 ประมาณ	5	เมตร	โดยใช้ความเร็ว
	 ประมาณ	30	กิโลเมตรต่อชั่วโมง

•	 ขับรถเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางฯ	 ที่ทางขึ้น
	 ช�าระค่าผ่านทางฯ	 ด้วยเงินสดหรือคูปอง
	 ผ ่านทาง	 ยกเว ้นทางพิเศษอุดรรัถยา
	 รับช�าระค่าผ่านทางฯ	 ด้วยเงินสดเท่านั้น

•	 กรณีใช้บัตร	 Easy	 Pass	 ให้เข้าช่องทาง
	 อัตโนมัติ	Easy	Pass	ทั้งนี้เครื่องจะท�าการ
	 ตัดเงินตามอัตราค่าผ่านทางโดยอัตโนมัติ
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	 ทางพิเศษบูรพาวิถี	และทางพิเศษกาญจนา-
ภิเษก	 (บางพลี-สุขสวัสด์ิ)	 มีการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษตามระยะทาง	ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ
ช�าระค่าผ่านทางฯ	ดังนี้

•	 ขับรถเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางฯ	ที่ทางขึ้น
•	 รับบัตร	IC	CARD	(Integrated	Circuit	Card)
•	 ขับรถจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางฯ	ที่ทางลง
•	 คืนบัตร	IC	CARD	ให้พนักงานเพื่อค�านวณ
	 อัตราค่าผ่านทางพิเศษ
•	 รอช�าระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสดตาม
	 จ�านวนเงินที่จะปรากฏบนตู้บอกราคา
• ต้องการใบรับค่าผ่านทางฯ	โปรดแจ้งพนักงาน
•	 สังเกตสัญญาณไฟที่ตู้บอกราคา	เมื่อไฟแดง
	 เปลี่ยนเป็นไฟเขียว	ไม้กั้นอัตโนมัติจะยกขึ้น
	 จากนั้นจึงเคลื่อนรถออกจากช่องทาง

•	 กรณีใช้บัตร	Easy	Pass	ให้เข้าช่องทางอัตโนมัติ	Easy	Pass	ทั้งนี้เครื่องจะท�าการตัดเงิน
	 ตามอัตราค่าผ่านทางโดยอัตโนมัติ

โปรดเกบ็บตัร IC CARD ไว้ หากบตัรสญูหาย
หรือช�ารดุจนไม่สามารถใช้งานได้ ผูใ้ช้บริการ
จะต้องช�าระค่าผา่นทางฯ ในอตัราสงูสดุของ
รถแต่ละประเภทและชดเชยค่าเสียหายตาม
มลูค่าบตัร (140 บาท)

กรณีการช�าระผา่นทางด้วยเงินสด

กรณีการช�าระผา่นทางด้วย Easy Pass

โปรดสังเกตสัญญาณไฟที่ตู้บอกราคา

เมื่อสัญญาณไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียว

จึงเคลื่อนรถออกจากช่องทาง
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ป้ายแนะน�าเส้นทางและป้ายประชาสมัพนัธ์
บนทางพิเศษ เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ช้บริการทางพิเศษ

ป้ายแนะน�าจราจรแขวนสงู (Overhead Sign)
	 เป็นป้ายสีเขียวติดตั้งไว้ในระดับเหนือศรีษะ	 ส�าหรับ
แนะน�าเส้นทางบนทางพิเศษเป็นระยะๆ	ก่อนถึงทางออก
ทางพิเศษแต่ละทางออกท่ีระยะ	 1,000	 เมตร	 500	 เมตร	
และบริเวณทางออก	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เตรียมตัว	 และ
สามารถเข้าช่องทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้อง

โปรดสังเกต
ก่อนถึงทางออกทุก	1,000	เมตร

500	เมตร	และบริเวณทางออก

จะมีป้ายลักษณะนี้

ติดตั้งไว้ค่ะ
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ป้ายก�าหนดความเรว็และปิดช่องจราจรฉุกเฉิน

(Matrix Sign)

	 เป็นป้ายสัญญาณที่ติดตั้งบริเวณเกาะกลางของ

ทางพิเศษเป็นระยะๆ	 ข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีปรากฏบน

ป้ายสัญญาณดังกล่าวจะเป็นตัวเลขแสดงความเร็ว

ที่ควรใช้บนทางพิเศษในขณะนั้น	 เช่น	 กรณีฝนตก

หรือมีหมอกหนาแน่น	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ยังแสดงสัญลักษณ์บอกสภาพของ

ช่องทางวิ่งว่าเปิดหรือปิด	ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งหรือ

เตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า	 เมื่อมีอุบัติเหตุ

หรือซ่อมทาง

ฝนตกขบัรถระวงันะครบั
แล้วดปู้ายสญัญาณ

ท่ีติดตัง้บริเวณเกาะกลาง
ของทางพิเศษเป็นระยะๆ

ด้วยนะครบั

ป้ายปรบัเปล่ียนข้อความ (Variable Message Sign : VMS)

	 เป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้งข้อมูลต่างๆ	ให้ผู้ใช้บริการทราบ	ซึ่งส่วน

ใหญ่จะแจ้งสภาพการจราจรบนทางพิเศษ	หรือค�าแนะน�าต่างๆ	 แก่ผู้ใช้

บริการโดยจะติดตั้งไว้บริเวณก่อนทางเข้าด่านฯ	และบนทางพิเศษ

ตัวเลขแสดงความเร็ว

หมายถึงให้ใช้ความเร็ว

ไม่เกิน	80	กม./ชม.

สัญลักษณ์บอกสถานะ

ของช่องทางวิ่ง	หมายถึง

ช่องทางด้านขวาปิด	ให้ใช้

ช่องทางด้านซ้ายและ

ช่องกลาง
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“ 1543
ทกุค�าถาม

เรื่องทางพิเศษ ”

การใช้บริการ
กดโทรศัพท์เลขหมาย	1543	จากโทรศัพท์ทุกระบบ

กดเลือกบริการต่างๆ	ดังนี้

กด	 1	 แจ้งอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน

กด	 2	 ฟังรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษสายต่างๆ

กด	 3	 ติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องบัตร	Easy	Pass

กด	 4	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	กทพ.

กด	 5	 ข่าวสารให้บริการทั่วไป

กด	 6	 สถานที่ตั้งส�าหนักงานต่างๆ

กด		 0		 ติดต่อเจ้าหน้าที่

	 	 กดเครื่องหมาย	#	เพื่อฟังซ�้า

การใช้บริการ
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การแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขดั
บนทางพิเศษ

การตรวจสอบสภาพการจราจร
ก่อนออกเดินทาง

	 กทพ.	 ได้จัดพนักงานจัดการจราจร	 (แต่งเครื่องแบบชุดสีน�้าเงิน)
ปฏิบัติหน้าที่	 ในการอ�านวยการจราจรและจัดการจราจรบริเวณทาง
ขึ้น-ทางลง	 ทางร่วม	 ทางแยก	 ท่ีมีปัญหาการจราจร	 รวมท้ังปฏิบัติ
หน้าท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการทางพิเศษ	 ให้ได้รับความสะดวก	
รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางด้วย

	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถตรวจสอบสภาพ
การจราจรบนทางพิเศษก่อนออกเดินทางได้	กทพ.	จึงได้จัด
ท�าแผนที่แบบโต้ตอบได้	 (Interactive	Map	 :	 IMAP)	 ไว้ใน
เว็บไซต์	www.exat.co.th	“และที่	EXAT	ITS	โดยดาวน์โหลด
ผ่าน	 iTune	ส�าหรับระบบ	 iOS	และ	Google	Play	ส�าหรับ
ระบบ	 Android”	 ท้ังนี้ผู้ท่ีเข้าชมจะได้รับทราบข้อมูลสภาพ
การจราจรบนทางพิเศษที่เป็นปัจจุบัน	 (Real	Time)	รวมทั้ง
ข้อมูลเส้นทางและจุดขึ้น-ลง	 ของทางพิเศษ	 อัตราค่าผ่าน
ทางพิเศษ	 ป้ายแนะน�าเส้นทาง	 และต�าแหน่งท่ีติดตั้ง
โทรศัพท์ฉุกเฉิน	 หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามผ่านทาง
เลขหมาย	1543	ได้อีกทางหนึ่ง

	 กทพ.	 ได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)เป็นระยะ	
ตลอดแนวเส้นทาง	 โดยมีพนักงานสื่อสารท�าหน้าท่ีตรวจ
สอบสภาพการจราจรและเหตุการณ์ต่างๆ	 บนทางพิเศษ
ตลอด	24	ชั่วโมง	หากพบว่าเกิดปัญหา	ณ	จุดใดจะประสาน
พนักงานกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ต�ารวจให้ด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาทันที
	 สามารถขอความช่วยเหลือโดยใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อ
ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ	โทร.	1543
	 พนักงานกู้ภัยจะมาให้ความช่วยเหลือภายในระยะเวลา
ไม่เกิน	 10	 นาที	 หลังจากรับแจ้งในกรณีท่ีรถขัดข้อง	 จะให้
บริการแก้ไขเครื่องยนต์เบื้องต้นหรือลากรถลงจากทาง
พิเศษ	ในทางลงที่ใกล้ที่สุด	โดยให้บริการฟรี ยกเว้นค่าน�้า
มนัเช้ือเพลิงเฉพาะกรณีน�้ามันหมด	 ในกรณีมีอุบัติเหตุบน
ทางพิเศษ	พนักงานกู้ภัยจะช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และน�าผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้
ที่สุดนอกจากนี้	 กทพ.	 ได้จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว	 Blue	
Thunder	 โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือโดยรวดเร็วด้วย
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ลืม !! ไม่ได้ช�าระค่า

ผา่นทางพิเศษ

จะท�าอย่างไรดี ?

เราตรวจจบัความเรว็

เพ่ือความปลอดภยั

ของทกุๆ ท่านครบั

เรื่องน่ารู้ในการใช้ทางพิเศษ

ท�าไมจึงมีการตรวจจบั
ความเรว็บนทางพิเศษ

กรณีลืมหรือไม่ได้ช�าระ
ค่าผา่นทางพิเศษ จะท�าอย่างไร ?

สามารถกลับมาช�าระค่าผ่านทางฯ	 ท่ีด่านฯ	 เดิมได้
ภายใน	7	วัน	นับจากวันที่ลืมช�าระค่าผ่านทางฯ	โดย
ติดต่อกับหัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ	 ท่ี
อาคารด่านฯ	นั้นๆ	พร้อมแจ้งสี	ยี่ห้อ	ทะเบียนของรถ
และวันเวลาที่ลืมช�าระ	ค่าผ่านทางฯ

กรณีที่ลืมช�าระค่าผ่านทางฯ	 จนกระท่ังได้รับหนังสือ
ที่ออกโดย	 กทพ.	 แจ้งให้มาช�าระค่าผ่านทางฯ	 ผู้ใช้
บริการสามารถน�าหนังสือที่ได้รับไปยื่นให้หัวหน้า
พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่อาคารด่านฯ	 เพื่อช�าระ
ค่าผ่านทางฯ	โดยสามารถช�าระค่าผ่านทางฯ	ที่ด่านฯ
ซึ่งผู้ใช้บริการเห็นว่าสะดวกที่สุดได้ทุกด่านฯ

	 (พระราชบญัญตักิารทางพเิศษแหง่ประเทศไทย
พ.ศ.	2550	มาตรา	63	ผูใ้ดหลกีเลีย่งไมช่�าระคา่ผา่น
ทาง	 ตามพระราชบญัญตัิน้ีต้องระวางโทษปรบัไม
เกนิสองพนับาท)

	 เพื่อความปลอดภัยของผู ้ใช้บริการทางพิเศษ
และความสะดวกต่อการจราจรในทางพิเศษ	 การทาง
พิเศษฯ	 จึงได้ร่วมกับกองบังคับการต�ารวจจราจร
ด�าเนินโครงการรณรงค์ขับปลอดภัยบนทางพิเศษ
โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมปฏิบัติงานกับ 
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจตั้งจุดตรวจสอบวินัยจราจร	 มีการ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์	 และตรวจจับความเร็ว	 รวมถึง
ตรวจสอบ	 กวดขันรถกระบะที่มีคนนั่งท้ายกระบะ
โดยไม่มีหลังคาปกคลุมและรถท่ีบรรทุกส่ิงของไม่
ผูกมัดให้มั่นคง	แข็งแรง

ค�ำถำม

ค�ำถำม

ค�ำตอบ

ค�ำตอบ

ค�ำถำม

ค�ำถำม

ค�ำตอบ

ค�ำตอบ
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ค�ำถำม

ค�ำตอบ

ค�ำถำม

ค�ำตอบ

รถประเภทใดบา้งท่ีห้ามใช้ทางพิเศษ

รถที่ห้ามใช้ทางพิเศษ	มีดังนี้

รถจักรยาน

รถยนต์สามล้อ

รถที่ใช้เฉพาะเพื่อการโฆษณา

รถซึ่งบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของ
ในกระบะท้าย	โดยไม่ผูกมัดให้มั่นคงแข็งแรง
เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือสิ่งของ	ที่บรรทุก
ตกหล่น	รั่วไหล	หรือปลิวออกไปจากรถ

ล้อเลื่อน
ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน

รถแทรกเตอร์และรถบดถนน
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

รถที่มีความสูง	/	ความกว้าง
รวมสิ่งของที่บรรทุกเกินก�าหนด

รถบรรทุกวัตถุอันตราย
(ตามข้อบังคับพนักงานจราจรใน
ทางพิเศษ	เรื่องการห้ามรถยนต์
บรรทุกวัตถุอันตราย	เดินทางใน

ทางพิเศษ	พ.ศ.	2555

รถบรรทุกส่วนบุคคล	ที่มีน�้าหนักรถไม่เกิน
1,600	กก.	ที่มีน�้าหนักรถรวมน�้าหนัก
บรรทุกเกิด	4,000	กก.	(ตามข้อบังคับ
เจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ	เรื่อง

การห้ามรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน�้าหนักรถ
รวมน�้าหนักบรรทุกเกินกว่าที่ก�าหนด

เดินในทางพิเศษ)

รถจักรยานยนต์

รถฝึกหัดขับหรือรถทดลองเครื่อง

รถยนต์ซึ่งบรรทุกคนในกระบะท้าย
โดยไม่จัดให้มีหลังคาปกปิดมิดชิด
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ค�ำถำม

ค�ำตอบ

ค�ำถำม

ค�ำตอบ

เวลาใดบา้งท่ีห้ามรถบรรทกุใช้ทางพิเศษ

ประเภทของรถบรรทุกและเวลาห้ามรถบรรทุกเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ทางพิเศษศรีรัช	ทางพิเศษฉลองรัช	และทางพิเศษอุดรรัถยา	ยกเว้นทางพิเศษ
บูรพาวิถี	และทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	มีดังนี้
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ค�ำถำม

ค�ำตอบ

ค�ำถำม

ค�ำตอบ

มีการก�าหนดน�้าหนักรถบรรทกุท่ีอนุญาตให้ใช้ทางพิเศษ
อย่างไร ?

น�้าหนักรถรวมน�้าหนักบรรทุกที่อนุญาตให้ใช้ทางพิเศษ
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ค�ำถำม

ค�ำถำม

ค�ำตอบ

ค�ำตอบ

ค�ำถำม

ค�ำถำม

ค�ำตอบ

ค�ำตอบ

บนทางพิเศษ มีจดุพกัรถหรือไม่ ?

หากต้องการเช่าพืน้ท่ีใต้ทางพิเศษหรือติดตัง้
ป้ายโฆษณาในเขตทางพิเศษจะติดต่อท่ีได้ ?

กทพ.	ได้จัดให้มีบริการจุดพักรถ	และห้องน�้า
สาธารณะ	ส�าหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ	ดังนี้

1.	จุดพักรถบริเวณด่านดาวคะนอง	โดยเมื่อช�าระค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านดาวคะนองแล้วให้
สังเกตด้านซ้ายมือ	 ถัดจากอาคารด่านฯ	 จะมีจุดพักรถให้บริการเติมน�้ามัน	 ร้านสะดวกซื้อ
พร้อมห้องน�้าสาธารณะ

2.	จุดพักรถ	บริเวณริมทางพิเศษเฉลิมมหานคร	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง	จ�านวน	2	แห่ง	
(ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก)	โดยให้บริการ	ดังนี้

	 สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดให้บริการน�้ามัน	6	ชนิด	 
	 ประกอบด้วย	 น�้ามันแก๊สโซฮอล์	 91	 น�้ามันแก๊สโซฮอล์	 95	 น�้ามันแก๊สโซฮอล์	 E20	 
	 น�้ามันแก๊สโซฮอล์	 E85	 น�้ามันดีเซล	 และน�้ามันไบโอดีเซล	 B5	 นอกจากนั้นแล้วยังให ้
	 บริการก๊าซธรรมชาติ	NGV	อีกด้วย

	 อาคารห้องน�้าสาธารณะ	ซึ่งรวมห้องน�้าคนพิการ	กว่า	40	ห้อง

	 สถานที่จอดรถยนต์	หลายร้อยคัน

	 อาคาร	OTOP	ร้านภูฝาง	อาคารศูนย์อาหาร	ร้าน	7-ELEVEN	ร้านขายยา	ร้าน	Chester	 
	 Grill	 ร้านขายหนังสือนายอินทร์	 ร้านแมงป่อง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	 (มหาชน)	 
	 และร้านกาแฟ	AMAZON	เป็นต้น
3.	 ให้บริการห้องน�้าสาธารณะที่ด่านบางนา	 ด่านดินแดง	 ด่านดาวคะนอง	 ด่านสุขุมวิท	 62	
ด่านพระราม	 3	 ด่านประชาชื่น	 (ขาเข้า)	 ด่านบางนา	 กม.	 6	 (ขาเข้า)	 ด่านบางนา	 กม.	 6	 
(ขาออก)	ด่านชลบุรี	และด่านบางแก้ว	1

ติดต่อได้ที่	กองพัฒนาและรักษาเขตทาง1	ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โทร.	02-579-5380-9	ต่อ	3001	และ	02-248-6480	ในวันและเวลาราชการ	
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สถานท่ีตัง้ท่ีท�าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ศนูยค์วบคมุทางพิเศษและสถานีต�ารวจทางพิเศษสายต่างๆ
ส�านักงานใหญ่จตจุกัร 
2380	ถ.พหลโยธิน	แขวงเสนานิคม	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0	2579	5380-9,	0	2562	0044,	0	2940	1199	โทรสาร	0	2561	2984
ส�านักงานฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
238/1-9	อาคารอโศก	ถ.อโศก-ดินแดง	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
โทร.	0	2248	6574-6,	0	2641	5355-9,	0	2246	9994-6	โทรสาร.	0	2247	1197
ศนูยซ่์อมบ�ารงุสาธปุระดิษฐ์
ถ.รัชดาภิเษก	แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120
โทร.	0	2295	4581-8	โทรสาร	0	2284	2991

ศนูยค์วบคมุทางพิเศษเฉลิมมหานคร (CCB1)
ถนนเกษมราษฎร์	แขวงคลองเตย	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0	2240	0709	โทรสาร	0	2240	0709
ศนูยค์วบคมุทางพิเศษศรีรชั (CCB2)
238/7	ถนนอโศก-ดินแดง	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
โทร.	0	2248	7539,	0	2664	6400	โทรสาร	0	2247	1994
ศนูยค์วบคมุทางพิเศษฉลองรชั (CCB3)
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310
โทร.	0	2319	7166-7	โทรสาร	0	2319	9730-9	ต่อ	4623
ศนูยค์วบคมุทางพิเศษบรูพาวิถี (CCB4)
ถนนศรีนครินทร์	กม.	11	แขวงบางนา	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10260
โทร.	0	2746	9800	ต่อ	5501	โทรสาร	0	2746	9799
ศนูยค์วบคมุทางพิเศษอดุรรถัยา (CCB5)
ถนนรังสิต-ปทุมธานี	ต�าบลบ้านกลาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000
โทร.	0	2567	5700	ต่อ	7171	โทรสาร	0	2567	5700	ต่อ	3807
ศนูยค์วบคมุทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สขุสวสัด์ิ) (CCB6)
ถนนสุขสวัสดิ์	ต�าบลบางครุ	อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	10130
โทร.	0	2442	0800	หรือ	0	2442	0899,	0	2442	0800	ต่อ	7871

งานศนูยค์วบคมุจราจรทางด่วน 1
(ดูแลรับผิดชอบทางพิเศษเฉลิมมหานคร	ทางพิเศษฉลองรัช	และทางพิเศษบูรพาวิถี	จากจุดเริ่มต้นทางพิเศษบูรพาวิถี-กม.6	
และทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	จากจุดเริ่มต้นหน้าด่านบางขุนเทียน-ทางสุขสวัสดิ์)
	 โทร.	0	2249	8007	โทรสาร	0	2240	0147
งานศนูยค์วบคมุจราจรทางด่วน 2
	 โทร.	0	2248	6891-3	โทรสาร	0	2248	6891-3
ศนูยค์วบคมุและสัง่การจราจรทางพิเศษบรูพาวิถี
	 โทร.	0	2746	9800-4	ต่อ	5505	โทรสาร	0	2746	9800-4	ต่อ	5501
สถานีย่อยต�ารวจทางพิเศษอดุรรถัยา
	 โทร.	0	2567	5682-3	โทรสาร	0	2567	5701
ศนูยค์วบคมุและสัง่การจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สขุสวสัด์ิ) 
	 โทร.	0	2442	0900	ต่อ	7280,	7283

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายต่างๆศูนย์ควบคุมทำงพิเศษสำยต่ำงๆ

สถานีต�ารวจทางพิเศษสายต่างๆสถำนีต�ำรวจทำงพิเศษสำยต่ำงๆ
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เลขหมายโทรศัพท์และอัตราค่าผ่านทางพิเศษของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเลขหมำยโทรศัพท์และอัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษของด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
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ทางพิเศษ/ด่านฯ ขึ้นที่ ลงที่

ปรเภทรถ/อัตราผ่าน

4 ล้อ 6-10 ล้อ

มากกว่า 

10 ล้อ

ส�าหรับ 20 กิโลเมตร (กม.) แรก 20 50 75

กิโลเมตรต่อไป เพิ่มกิโลเมตรละ 1.30 2.60 3.90

ช�าระค่าผ่านทางฯ เพิ่มที่ ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า)

ช่อง 4 - 14 เพื่อใช้ทางพิเศษ ฉลองรัช /เฉลิมมหานคร

+40 +60 +80

- ทิศทางขาเข้า - ด่านฯ ชลบุรี (กม. 54) - ด่านฯ บางประกง 2 (กม. 47) 20 50 75

- ด่านฯ บางวัว (กม. 41) 20 50 75

- ด่านฯ บางบ่อ (กม. 29) 35 70 105

- ด่านฯ สุวรรณภูมิ 2 (กม. 15) 55 115 170

- ด่านฯ บางพลี 2 (กม. 12) 55 115 175

- ด่านฯ วงแหวนรอบนอก

(บางแก้ว) (กม. 9)

60 125 190

- ด่านฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า)

ช่องทางที 1 - 3

ช่องทางที่ 4 - 14

70

110

145

205

215

295

- ด่านฯ บางประกง 1 (กม.46) - ด่านฯ บางวัว (กม. 41) 20 50 75

- ด่านฯ บางบ่อ (กม. 29) 20 50 75

- ด่านฯ สุวรรณภูมิ 2 (กม.15) 45 90 135

- ด่านฯ บางพลี 2 (กม. 12) 45 90 135

- ด่านฯ วงแหวนรอบนอก

(บางแก้ว) (กม. 9)

50 100 155

- ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า)

ช่องทางที่ 1 - 3

ช่องทางที่ 4 - 14

60

100

120

180

180

260

- ด่านฯ บางสมัคร

(กม. 38)

- ด่านฯ บางบ่อ (กม. 29) 20 50 75

- ด่านฯ สุวรรณภูมิ 2 (กม. 15) 30 65 100

- ด่านฯ บางพลี 2 (กม. 12) 35 70 105

- ด่านฯ วงแหวนรอบนอก

(บางแก้ว) (กม. 9)

40 80 120

- ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า)

ช่องทางที 1 - 3

ช่องทางที่ 4 - 14

45

85

95

155

145

225

- ด่านฯ บางพลีน้อย

(กม. 33)

- ด่านฯ บางบ่อ (กม. 29) 20 50 75

- ด่านฯ สุวรรณภูมิ 2 (กม. 15) 25 55 85

- ด่านฯ บางพลี 2 (กม. 12) 25 55 85

อัตราค่าผ่านทางพิเศษรายด่านฯ
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อัตราค่าผ่านทางพิเศษรายด่านฯ (ต่อ)

ทางพิเศษ/ด่านฯ ขึ้นที่ ลงที่

ปรเภทรถ/อัตราผ่าน

4 ล้อ 6-10 ล้อ

มากกว่า 

10 ล้อ

- ทิศทางขาเข้า (ต่อ) - ด่านฯ วงแหวนรอบนอก

(บางแก้ว) (กม. 9)

35 70 105

- ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า)

ช่องทางที่ 1 - 3

ช่องทางที่ 4 - 14

40

80

85

145

130

210

- ด่านฯ บางเสาธง

(กม. 25)

- ด่านฯ สุวรรณภูมิ 2 (กม. 15) 20 50 75

- ด่านฯ บางพลี 2 (กม. 12) 20 50 75

- ด่านฯ วงแหวนรอบนอก

(บางแก้ว) (กม. 9)

20 50 75 

- ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า)

ช่องทางที่ 1 - 3

ช่องทางที่ 4 - 14

30

70

60

120

95

175

- ด่านฯ เมืองใหม่บางพลี

(กม. 19)

- ด่านฯ สุวรรณภูมิ 2 (กม. 15) 20 50 75

- ด่านฯ บางพลี 2 (กม. 12) 20 50 75

- ด่านฯ วงแหวนรอบนอก

(บางแก้ว) (กม. 9)

20 50 75

- ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า)

ช่องทางที 1 - 3

ช่องทางที่ 4 - 14

20

60

50

110

75

155

- ด่านฯ สุวรรณภูมิ 1 - ด่านฯ บางพลี 2 (กม. 12) 20 50 75

- ด่านฯ วงแหวนรอบนอก

(บางแก้ว) (กม. 9)

20 50 75

- ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า)

ช่องทางที 1 - 3

ช่องทางที่ 4 - 14

20

60

50

110

75

155

- ด่านฯ บางพลี 1 (กม. 11) - ด่านฯ วงแหวนรอบนอก

(บางแก้ว) (กม. 9)

20 50 75

- ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า)

ช่องทางที 1 - 3

ช่องทางที่ 4 - 14

20

60

50

110

75

155

- ด่านฯ บางนา

(กม. 9-3)

- ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า)

ช่องทางที 1 - 3

ช่องทางที่ 4 - 14

20

60

50

110

75

155
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อัตราค่าผ่านทางพิเศษรายด่านฯ (ต่อ)

ทางพิเศษ/ด่านฯ ขึ้นที่ ลงที่

ปรเภทรถ/อัตราผ่าน

4 ล้อ 6-10 ล้อ

มากกว่า 

10 ล้อ

- ด่านฯ บางแก้ว

(กม. 7)

- ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า)

ช่องทางที 1 - 3

ช่องทางที่ 4 - 14

20

60

50

110

75

155

- ทิศทางขาออก - ด่านฯ บางนา กม.6

(ขาออก)

- ด่านฯ บางแก้ว (กม. 7) 20 50 75

- ด่านฯ บางนา กม. 9-1 20 50 75

- ด่านฯ บางนา กม. 9-2 20 50 75

- ด่านฯ บางพลี 1 (กม. 11) 20 50 75

- ด่านฯ สุวรรณภูมิ 1 (กม. 15) 20 50 75

- ด่านฯ เมืองใหม่บางพลี

(กม. 19)

20 50 75

- ด่านฯ บางเสาธง (กม. 25) 30 60 95

- ด่านฯ บางพลีน้อย (กม. 33) 40 85 130

- ด่านฯ บางสมัคร (กม. 38) 45 95 145

- ด่านฯ บางปะกง 1 (กม. 46) 60 120 180

- ด่านฯ ชลบุรี (กม. 54) 70 145 215

- ด่านฯ วงแหวนรอบนอก

(บางแก้ว) (กม. 9)

- ด่านฯ บางพลี 1 (กม. 11) 20 50 75

- ด่านฯ สุวรรณภูมิ 1 (กม. 15) 20 50 75

- ด่านฯ เมืองใหม่บางพลี

(กม. 19)

20 50 75

- ด่านฯ บางเสาธง (กม. 25) 20 50 75

- ด่านฯ บางพลีน้อย (กม. 33) 35 70 105

- ด่านฯ บางสมัคร (กม. 38) 40 80 120

- ด่านฯ บางปะกง 1 (กม. 46) 50 100 155

- ด่านฯ ชลบุรี (กม. 54) 60 125 190

- ด่านฯ บางพลี 2 (กม. 12) - ด่านฯ สุวรรณภูมิ 1 (กม. 15) 20 50 75

- ด่านฯ เมืองใหม่บางพลี

(กม. 19)

20 50 75

- ด่านฯ บางเสาธง (กม. 25) 20 50 75

- ด่านฯ บางพลีน้อย (กม. 33) 25 55 85

- ด่านฯ บางสมัคร (กม. 38) 35 70 105

- ด่านฯ บางปะกง 1 (กม. 46) 45 90 135

- ด่านฯ ชลบุรี (กม. 54) 55 115 175
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อัตราค่าผ่านทางพิเศษรายด่านฯ (ต่อ)

ทางพิเศษ/ด่านฯ ขึ้นที่ ลงที่

ปรเภทรถ/อัตราผ่าน

4 ล้อ 6-10 ล้อ

มากกว่า 

10 ล้อ

- ทิศทางขาออก (ต่อ) - ด่านฯ สุวรรณภูมิ 2

(กม. 15)

- ด่านฯ เมืองใหม่บางพลี

(กม. 19)

20 50 75

- ด่านฯ บางเสาธง (กม. 25) 20 50 75

- ด่านฯ บางพลีน้อย (กม. 33) 25 55 85

- ด่านฯ บางสมัคร (กม. 38) 30 65 100

- ด่านฯ บางปะกง 1 (กม. 46) 45 90 135

- ด่านฯ ชลบุรี (กม. 54) 55 115 170

- ด่านฯ บางบ่อ

(กม. 29)

- ด่านฯ บางพลีน้อย (กม. 33) 20 50 75

- ด่านฯ บางสมัคร (กม. 38) 20 50 75

- ด่านฯ บางปะกง 1 (กม. 46) 20 50 75

- ด่านฯ ชลบุรี (กม. 54) 35 70 105

- ด่านฯ บางวัว

(กม. 41)

- ด่านฯ บางปะกง 1 (กม. 46) 20 50 75

- ด่านฯ ชลบุรี (กม. 54) 20 50 75

- ด่านฯ บางประกง 2 (กม.47) - ด่านฯ ชลบุรี (กม. 54) 20 50 75
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ทางพิเศษ/ด่านฯ ขึ้นที่ ลงที่

ปรเภทรถ/อัตราผ่าน

4 ล้อ 6-10 ล้อ
มากกว่า 

10 ล้อ

อัตราแรกเข้า 20 40 60

เก็บเพิ่มอีกกิโลเมตรละ +1 +2 +3

- ทิศทางสุขสวัสดิ์-

บางพลี

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางเข้า 1) ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 1)

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 2) 

25 55 85

ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย (ขาออก) 20 45 70

ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 1)

ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 2)

30 60 90

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 1)

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 3)

35 70 110

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 1)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 2)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 3)

40 80 120

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางเข้า 2) ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 1)

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 2) 

25 55 80

ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย (ขาออก) 20 45 70

ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 1)

ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 2)

30 60 90

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 1)

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 3)

35 70 110

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 1)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 2)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 3)

40 80 120

ด่านฯ บางครุ (ทางเข้า 1) ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 1)

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 2) 

25 55 80

ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย (ขาออก) 20 45 70

ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 1)

ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 2)

30 60 90

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 1)

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 3)

35 70 110

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 1)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 2)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 3)

40 80 120

ด่านฯ ปากน�้า (ทางเข้า 2) ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 1)

ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 2)

20 45 65

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 1)

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 3)

25 55 85

อัตราค่าผ่านทางพิเศษรายด่านฯ (ต่อ)
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ทางพิเศษ/ด่านฯ ขึ้นที่ ลงที่

ปรเภทรถ/อัตราผ่าน

4 ล้อ 6-10 ล้อ

มากกว่า 

10 ล้อ

- ทิศทางสุขสวัสดิ์-

บางพลี (ต่อ)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 1)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 2)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 3)

30 65 95

ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย (ขาเข้า) ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 1)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 2)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 3)

20 45 70

ด่านฯ บางเมือง (ทางเข้า 1) ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 1)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 2)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 3)

30 60 90

ด่านฯ บางครุ (ทางออก 1) 30 60 90

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 3)

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 4)

20 45 65

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางเข้า 1) ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 1)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 2)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 3)

35 70 110

ด่านฯ บางครุ (ทางออก 1) 30 70 110

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 3)

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 4)

25 55 85

ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย (ขาออก) 35 65 100

ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 3) 35 65 100

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางเข้า 2) ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 1)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 2)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 3)

35 70 110

ด่านฯ บางครุ (ทางออก 1) 35 70 110

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 3)

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 4)

25 55 85

ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย (ขาออก) 30 65 100

ด่านฯ บางเมือง(ทางออก 3) 20 45 70

ด่านฯ บางแก้ว (ทางเข้า 1) ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 1)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 2)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 3)

40 80 120

ด่านฯ บางครุ (ทางออก 1) 40 80 120

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 3)

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 4)

30 65 95

อัตราค่าผ่านทางพิเศษรายด่านฯ (ต่อ)
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อัตราค่าผ่านทางพิเศษรายด่านฯ (ต่อ)

ทางพิเศษ/ด่านฯ ขึ้นที่ ลงที่

ปรเภทรถ/อัตราผ่าน

4 ล้อ 6-10 ล้อ

มากกว่า 

10 ล้อ

- ทิศทางสุขสวัสดิ์

-บางพลี (ต่อ)

ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย (ขาออก) 35 75 115

ด่านฯ บางเมือง(ทางออก 3) 25 55 85

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 2)

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 4)

20 45 70

- ทิศทางบางพลี

-สุขสวัสดิ์

ด่านฯ ปากน�้า (ทางเข้า 1) ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 1)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 2)

ด่านฯ บางขุนเทียน (ทางออก 3)

25 55 80

ด่านฯ บางครุ (ทางออก 1) 25 55 80

ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย (ขาออก) 20 45 70

ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย (ขาเข้า) ด่านฯ บางครุ (ทางออก 1) 20 45 70

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 1)

ด่านฯ ปากน�้า (ทางออก 2)

20 45 70

ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 1)

ด่านฯ บางเมือง (ทางออก 2)

25 55 80

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 1)

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 3)

30 65 100

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 1)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 2)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 3)

35 75 115

ด่านฯ บางเมือง (ทางเข้า 2) ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 1)

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางออก 3)

20 45 70

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 1)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 2)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 3)

25 55 85

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางเข้า 1) ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 1)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 2)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 3)

20 45 70

ด่านฯ เทพารักษ์ (ทางเข้า 2) ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 1)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 2)

ด่านฯ บางแก้ว (ทางออก 3)

20 45 70
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