
กฎระเบียบการใช้ระบบ ETC 

(จดุมุ่งหมาย)  
ขอ้ท ี1 กฎระเบยีบการใชน้ี คอืฉบบัทบีรษิทัทางด่วนญปีุ่ นตะวนัออก, บรษิทัทางด่วนนครหลวง, บรษิทัทางด่วนญปีุ่ นภาคกลาง, บรษิทัทางด่วนญปีุ่ น  
   ตะวนัตก, บรษิทัทางด่วนฮนัชนิ, บรษิทัทางด่วนเชอืมควิช-ูชโิกะกุ, และรฐัวสิาหกจิ ฯลฯ (หมายถงึผูค้วบคุมดูแลทางถนน ซงึไดแ้ก่  การทางหลวง
   ส่วนภมูภิาค, จงัหวดั, เมอืง/ตําบล/หมูบ่า้น ทดีาํเนินการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามคาํสงักระทรวงว่าดว้ยการจดัเกบ็ค่าใชร้ะบบเกบ็ค่าผ่านทาง 
   อตัโนมตัสิาํหรบัทางถนนทตีอ้งจ่ายค่าผ่านทาง (คาํสงักระทรวงการก่อสรา้งฉบบัท ี38 ปี 1999 ) (ต่อไปใชค้าํว่า “คาํสงักระทรวง”) ต่อไปใชใ้น  
   ความหมายนี) กาํหนดหวัขอ้ทคีวรแก่การเผยแพร่ใหท้ราบทวักนั ตามขอ้กาํหนดในคาํสงักระทรวงมาตราท ี  ขอ้  

(ข้อทีต้องปฏิบติัตาม)  
ขอ้ท ี2 ผูท้จีะใชร้ะบบตอ้งดาํเนินขนัตอนทจีาํเป็นต่อการจ่ายค่าผ่านทางโดยอตัโนมตัดิว้ยการสอืสารไรส้าย (ต่อไปใชค้าํว่า “ระบบ ETC”) โดยปฏบิตัติาม 

  กฎระเบยีบการใชฉ้บบันี  กรณทีไีมป่ฏบิตัติามบรษิทัทางด่วนญปีุ่ นตะวนัออก, บรษิทัทางด่วนนครหลวง, บรษิทัทางด่วนญปีุ่ นภาคกลาง, บรษิทั 
  ทางด่วนญปีุ่ นตะวนัตก, บรษิทัทางด่วนฮนัชนิ, บรษิทัทางด่วนเชอืมควิช-ูชโิกะกุ, และรฐัวสิาหกจิ ฯลฯ (ต่อไปใชค้าํว่า “ผูค้วบคุมดแูลทางถนนท ี
  ใชร้ะบบ ETC”) อาจปฏเิสธการใชร้ะบบ ETC ได ้

(ขนัตอนทีจาํเป็นสาํหรบัการใช้) 
ขอ้ท ี3 ผูท้จีะใชร้ะบบ ETC  หลงัจากดาํเนินขนัตอนตามทรีะบุไวใ้นขอ้  แลว้ ตอ้งดาํเนินขนัตอนตามทรีะบุไวต้งัแต่ขอ้  ถงึ ขอ้  ดว้ย  

1 เช่ายมืบตัร ETC (หมายถงึบตัรทใีชเ้สยีบเขา้เครอืงเสยีบบตัรบนรถ (หมายถงึอุปกรณ์ไรส้ายทตีดิตงัอยู่ในรถยนต์ (หมายถงึรถยนต์ทกีาํหนดไวใ้น 
  กฎหมายยานยนต์ขนส่งบนทางถนน (กฎหมายฉบบัท ี  ปี ) มาตรา  ขอ้ ) เพอืใชส้อืสารขอ้มลูทจีาํเป็นต่อการจ่ายเงนิค่าผ่านทางกบั   
  เสาอากาศบนถนน ต่อไปใชใ้นความหมายนี) เพอืใหเ้ครอืงเสยีบบตัรบนรถทาํงานและเป็นบตัรทลีงทะเบยีนขอ้มลูทจีาํเป็นสาํหรบัการจ่ายเงนิ ตาม 
  ขนัตอนทกีาํหนดโดยผูอ้อกบตัร ETC ตามขอ้กาํหนดของผูค้วบคุมดแูลทางถนนทใีชร้ะบบ ETC หรอืตามสญัญาททีาํไวก้บัผูค้วบคุมดแูลทางถนนท ี      

ใชร้ะบบ ETC 

  2 จดัหาเครอืงเสยีบบตัรบนรถทผีูผ้ลติเครอืงเสยีบบตัรบนรถกาํหนดใหใ้ชก้บัรถยนต์ทใีชร้ะบบ ETC ดว้ยการซอืหรอืดว้ยวธิอีนื 

  3 ตดิตงัเครอืงเสยีบบตัรบนรถยนตต์ามวธิทีผีูผ้ลติเครอืงเสยีบบตัรบนรถระบไุว ้

  4 ตงัค่าเครอืงเสยีบบตัรบนรถทไีดม้าตามขอ้  ดว้ยวธิทีกีาํหนดโดยองค์กรนิตบิุคคลประเภทมลูนิธทิวัไปทกีาํหนดไวใ้นคาํสงักระทรวงมาตรา  ขอ้  
   วรรค  ใหอ้ยู่ในภาวะทสีามารถใชบ้นัทกึขอ้มลูทจีาํเป็นสาํหรบัการจ่ายค่าผ่านทาง (ต่อไปใชค้าํว่า “ตงัค่า”) สาํหรบัผูใ้ช ้ETC กบัรถสองลอ้   
   (หมายถงึ รถยนต์ขนาดเลก็หรอืรถยนต์สองลอ้ทเีป็นรถยนตซ์ซีตีาํ (รวมถงึรถยนตส์องลอ้แบบมรีถพว่งขา้ง (รวมรถยนต์ทจีดทะเบยีนเป็นรถยนต ์
   สามลอ้คลุมผา้ใบ ซงึมทีนีงัแบบคร่อม, พวงมาลยัแบบกา้นจบั, มลีอ้ 3 ลอ้ และดา้นขา้งทนีงัคนขบัปล่อยว่าง ต่อไปใชใ้นความหมายนี) ในมาตรา 3  
   ของกฎหมายยานยนต์ขนส่งบนทางถนน ต่อไปใชใ้นความหมายนี ) ก่อนตงัค่าใหป้ฏบิตัติามทผีูค้วบคุมดแูลทางถนนทใีชร้ะบบ ETC กาํหนดไวเ้ป็น
   กรณพีเิศษ และลงทะเบยีนหวัขอ้ทกีาํหนดไวก้บัผูค้วบคุมดแูลทางถนนทใีชร้ะบบ ETC 

(การใช้เครืองเสียบบตัรบนรถ) 
ขอ้ 4  ตอ้งไมก่ระทาํการใด ๆ ทน่ีาเกรงว่าจะทาํใหก้ลไกการทาํงานของเครอืงเสยีบบตัรบนรถชาํรุดได ้เช่น ถอดแยกชนิส่วน, ดดัแปลงแกไ้ข ฯลฯ  
   2 อย่าปิดกนัสญัญาณคลนืดว้ยการวางสงิของเกะกะบรเิวณเสาอากาศของเครอืงเสยีบบตัรบนรถ  3 กรณเีกดิความเปลยีนแปลงในขอ้มลูทตีงัค่า 

  เอาไว ้เนอืงจากมกีารเปลยีนนมัเบอรเ์พลท (หมายถงึป้ายหมายเลขทะเบยีนรถและป้ายหมายเลขรถ) ของรถยนต์ทตีดิตงัเครอืงเสยีบบตัรบนรถ,  
  มกีารเปลยีนแปลงโครงสรา้งรถยนต์ทตีดิตงัเครอืงเสยีบบตัรบนรถเพอืใหส้ามารถลากจงูได,้ มกีารยา้ยเครอืงเสยีบบตัรบนรถไปตดิตงัทรีถยนต์  
  คนัอนื ฯลฯ ผูท้ไีดเ้ครอืงเสยีบบตัรบนรถมานนัจะตอ้งตงัค่าใหมอ่กีครงั 

(การใช้บตัร ETC) 
ขอ้ท ี5 ตอ้งไมก่ระทาํการใด ๆ ทน่ีาเกรงว่าจะทาํใหก้ลไกการทาํงานของบตัร ETC ชาํรุดได ้เช่น ถอดแยกชนิส่วน, ดดัแปลงแกไ้ข ฯลฯ  
  2  กรณีทผีู้เช่ายมืบตัร ETC ทําบตัรสูญหาย เนืองจากทําหาย, ถูกขโมย ฯลฯ และบตัร ETC ทเีช่ายมืมาเกดิชํารุดเสยีหาย, บดิเบยีวผดิรูป กรุณา        

  แจง้ไปยงัผูอ้อกบตัร ETC นนั ทนัท ี

3 ไม่สามารถใชบ้ตัร ETC ทหีมดอายุใชง้าน และ บตัร ETC ทถีูกทําใหเ้ป็นโมฆะใชก้ารไม่ไดโ้ดยผูอ้อกบตัร ETC ตามขอ้กําหนดของผูค้วบคุมดแูล
ทางถนนทใีชร้ะบบ ETC หรอืตามสญัญาททีาํไวก้บัผูค้วบคุมดแูลทางถนนทใีชร้ะบบ ETC 

 

(วิธีใช้) 
ขอ้ท ี6 ใหผู้ใ้ชร้ะบบ ETC เสยีบบตัร ETC เขา้เครอืงเสยีบบตัรบนรถอย่างถูกตอ้ง ตรวจดใูหแ้น่ใจว่าเครอืงอยู่ในภาวะทสีามารถใชร้ะบบ ETC แลว้จงึขบั 
  รถผ่านช่องทางทสีามารถใชร้ะบบ ETC ได ้(ต่อไปใชค้าํว่า “ช่อง ETC”) 
 



(ข้อจาํกดัการใช้ระบบ ETC ฯลฯ) 
ขอ้ท ี7 กรณทีมีคีวามจาํเป็นดา้นการควบคุมดูแลทางถนน ผูค้วบคุมดแูลทางถนนทใีชร้ะบบ ETC อาจจาํกดัการใชห้รอืระงบัการใชร้ะบบ ETC ได ้โดยไมม่ี

  การแจง้ล่วงหน้า 
(ข้อควรระวงัในการขบัขี) 
ขอ้ท ี8 กรณทีผีูใ้ชร้ะบบ ETC ขบัรถผ่านช่อง ETC (ยกเวน้ช่อง Smart IC (หมายถงึทางออกซงึเป็นสถานปฏบิตังิานทรีะบุไวใ้นมาตรา 11 ขอ้ 1 ของ  

 กฎหมายทางด่วน(กฎหมายฉบบัท ี79 ปี 1957) ทอีงคก์รสาธารณูปโภคส่วนทอ้งถนิเป็นแกนหลกัในการเสนอความคดิใหจ้ดัตงัขนึ และองคก์ร   
 สาธารณูปโภคส่วนทอ้งถนินนัไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัทาํตามขอ้กาํหนดในกฎหมายฉบบัเดยีวกนัมาตรา  ทว ิขอ้  จดัตงัขนึสาํหรบัใชก้บั ETC ตาม 
 กาํหนดในกฎขอ้บงัคบัการบงัคบัใชก้ฎหมายมาตรการพเิศษเพอืการซ่อมบาํรุงทางถนน (คาํสงักระทรวงการก่อสรา้ง ฉบบัท ี18 ปี 1956) มาตรา 13  
 วรรค  เนอืหาหลกัของขอ้  เท่านนั เป็นทางออก (IC) ทรีถระบบ ETC ทกีาํหนดใน ( ) ของขอ้เดยีวกนัเท่านนัทผี่านได ้ต่อไปใชใ้นความหมาย 
 นี) และ ช่อง ETC ทจีาํเป็นตอ้งหยุดก่อนไป (มทีดี่านเกบ็เงนิซงึกาํหนดไวใ้นรายละเอยีดการปฏบิตัติามกฎระเบยีบการใชร้ะบบ ETC ขอ้ท ี5 อนื ๆ  
 ต่อไปใชใ้นความหมายนี) ตอ้งปฏบิตัติามหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

1 ป้ายระบุประเภทของช่องทางผ่าน (หมายถงึป้ายทตีดิไวเ้หนือช่องทางเขา้ด่านเกบ็เงนิค่าผ่านทางทบี่งชวี่าสามารถใชร้ะบบ ETC หรอืไม่ ต่อไป
ใชใ้นความหมายนี) บ่งชวี่าช่องใดเป็น “ETC”  “เฉพาะ ETC” หรอื “ETC/ทวัไป” (ช่องทตีดิป้ายนรีถยนต์ทใีชร้ะบบ ETC และรถทตีอ้งหยุดจ่ายค่า
ผ่านทางแก่เจ้าหน้าท ี(หมายถึงยานยนต์ขนส่งทกีํานดไว้ในกฎหมายยานยนต์ขนส่งบนทางถนน มาตรา  ข้อ  ยกเว้นรถล้อเลอืนไม่มี
เครอืงยนต์) สามารถผ่านได)้ ก่อนผ่านกรุณาดูป้ายเหล่านนัและตรวจยนืยนัความถูกต้องว่าสามารถใชช้่อง ETC ได ้แลว้จงึขบัผ่านดว้ยอตัรา
ความเรว็  กโิลเมตร/ชวัโมงหรอืตาํกว่านนั  

   2 ตอ้งชะลอความเรว็เมอืขบัผ่านภายในช่อง ETC 

3 ต้องรกัษาระยะห่างระหว่างตวัรถตามความจําเป็นเพราะรถคนัหน้าอาจหยุดได ้โดยเฉพาะช่อง “ETC/ทวัไป” ต้องระวงักรณีทรีถคนัหน้าไม่ใช้
ระบบ ETC และหยุดจ่ายเงนิ 

   4 กรณทีเีครอืงแสดงสญัญาณดา้นถนน (หมายถงึอุปกรณ์ทตีดิตงัอยู่ดา้นขา้งของช่องผ่านด่าน แสดงสญัญาณใหผ้่านไดห้รอืไมไ่ด้, ชนิดของรถ,  
จํานวนเงนิค่าผ่านทาง ฯลฯ ต่อไปใชใ้นความหมายนี) แสดงเครอืงหมาย “ ” หมายความว่าผ่านได ้และกรณีทผี่านไม่ไดจ้ะแสดงเครอืงหมาย 

“STOP หยุด” จงึตอ้งตรวจยนืยนัสญัญาณเหล่านนัใหแ้น่ใจ 
5 กรณทีเีครอืงแสดงสญัญาณดา้นถนนแสดงเครอืงหมาย “STOP หยุด”, ไมก้นัปิดเปิดช่อง ETC (ต่อไปใชค้าํว่า “ไมก้นัปิดเปิด”) ไมเ่ปิดหรอืปิดกนั

อยู่ ตอ้งหยุดรถทหีน้าไมก้นัปิดเปิดและทาํตามคาํชนํีาของเจา้หน้าท ีกรณเีช่นนตีอ้งไมอ่อกไปนอกรถ, ออกรถหรอืถอยรถโดยพลการ 
6 กรณีทเีครอืงแสดงสญัญาณดา้นถนนแสดงเครอืงหมาย “ ” ใหต้รวจยนืยนัว่าไมก้นัปิดเปิดช่อง ETC เปิดอยู่ แลว้ขบัผ่านชา้ ๆ โดยระมดัระวงั

ไมใ่หช้นไมก้นัปิดเปิดหรอือุปกรณ์อนื ๆ  
7 ตอ้งไมข่บัเคยีงกนัไปกบัรถคนัอนื, ขบัแซงรถคนัอนื 

  2 กรณทีผีูใ้ชร้ะบบ ETC ขบัผ่านช่อง Smart IC และ ช่อง ETC ทตีอ้งหยุดก่อนไป ตอ้งปฏบิตัติามแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปนี 
1 ขบัผ่านเขา้ไปชา้ ๆ ตามป้ายชบีอกทตีดิตงัอยู่ในบรเิวณช่องทางนนั และต้องหยุดรถตรงตําแหน่งหยุดทกีําหนด (ต่อไปใชค้ําว่า “ตําแหน่งหยุด

รถ”) กรณทีจีาํเป็นตอ้งกดปุ่ มเรมิการสอืสารตรงตําแหน่งหยุดรถ ใหป้ฏบิตัติามป้ายชบีอก ฯลฯ 

2 ตอ้งไมข่บัเคยีงกนัไปกบัรถคนัอนื, ขบัแซงรถคนัอนื 

3 ตอ้งตรวจยนืยนัว่าไมก้นัปิดเปิดช่อง ETC เปิดอยู่ แลว้ขบัผ่านชา้ ๆ โดยระมดัระวงัไมใ่หช้นไมก้นัปิดเปิดหรอือุปกรณ์อนื ๆ  
4 กรณทีไีมก้นัปิดเปิดไมเ่ปิดใหห้ยุดรถหน้าไมก้นัปิดเปิดแลว้แจง้ใหเ้จา้หน้าททีราบ 

  3 กรณขีองผูใ้ชร้ะบบ ETC รถสองลอ้ ใหป้ฏบิตัติามแต่ละหวัขอ้ในขอ้  ขา้งตน้ และแต่ละหวัดงัต่อไปนี 
   1 ตรวจยนืยนัจากป้ายชบีอกและเครอืงหมายบนพนืถนน ฯลฯ ใหแ้น่ใจว่าเป็นช่อง ETC ทรีถสองลอ้สามารถผ่านได ้แลว้จงึขบัผ่านเขา้ไป 

   2 กรณทีป้ีายชบีอกและเครอืงหมายบนพนืถนน แสดงวธิขีบัผ่านเอาไวใ้หท้าํตามการชบีอกนนั 

   3 ไมข่บัเลยีวหรอืเอยีงไปมา, รกัษาระยะห่างจากรถคนัหน้าใหเ้พยีงพอ และขบัผ่านตรงเขา้ไปทลีะคนั   
4 กรณขีองผูใ้ชร้ะบบ ETC รถสองลอ้ (ยกเวน้รถยนต์สองลอ้ทมีรีถพว่งขา้งเฉพาะขอ้น)ี เมอืจะขบัผ่านช่องทมีป้ีายบ่งชวี่าเป็นช่อง “ETC” หรอื “เฉพาะ 

ETC” แลว้พบว่าไมก้นัปิดเปิดไมเ่ปิดหรอืปิดอยู่ อย่าถอยรถแต่ใหต้รวจดคูวามปลอดภยัใหม้นัใจแลว้จงึเลยีงไมก้นัปิดเปิดออกไปจากช่อง ETC โดย
ระมดัระวงัไมก้นัเปิดปิดและรถทตีามมาขา้งหลงัใหด้ ีทงันีไมต่อ้งคาํนึงถงึขอ้กาํหนดใน  ของขอ้  ขา้งตน้ กรณเีช่นนีใหไ้ปยงับรเิวณทไีมห่า้มจอด
หรอืหยุดรถโดยระวงัความปลอดภยั แลว้ตดิต่อไปยงัผูค้วบคุมดแูลทางถนนทใีชร้ะบบ ETC จากโดยเรว็และปฏบิตัติามคาํแนะนํา 

  5 กรุณาขบัดว้ยความระมดัระวงัใหม้ากเพราะอาจมกีรณทีเีจา้หน้าทเีดนิขา้มช่องทางรถผ่าน  
(วิธีผา่นด่านกรณีทีไม่ใช้ระบบ ETC) 
ขอ้ท ี9 ผูท้ไีมใ่ชร้ะบบ ETC ตอ้งไมข่บัเขา้ช่อง ETC ทตีดิป้าย “ETC”  “เฉพาะ ETC”,  ช่อง Smart IC และ ช่อง ETC ทตีอ้งหยุดก่อนไป กรณทีเีขา้ช่องผดิ



ใหห้ยุดรถทหีน้าไมก้นัปิดเปิดแลว้ทาํตามคาํแนะนําของเจา้หน้าท ีกรณเีช่นนตีอ้งไมอ่อกไปนอกรถ, ออกรถหรอืถอยรถโดยพลการ 
(การคาํนวณค่าผา่นทาง) 
ขอ้ท ี   ค่าผ่านทางกรณีทใีชร้ะบบ ETC นนั จะคํานวณตามประวตักิารขบัผ่านทางด่วนทบีนัทกึไวใ้นอุปกรณ์บนัทกึของผูค้วบคุมดูแลทางถนนทใีชร้ะบบ 

ETC 

(ข้อยกเว้นการรบัผิดชอบ) 
ขอ้ท ี11 ผูค้วบคุมดแูลทางถนนทใีชร้ะบบ ETC จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทงัสนิเกยีวกบัความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากการทีผูจ้ะใชร้ะบบ ETC หรอื ผูใ้ชร้ะบบ 

ETC แลว้ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบการใชฉ้บบันี 
(ข้อกาํหนดต่างหาก) 
ขอ้ท ี12 สาํหรบัหวัขอ้อนื ๆ ทจีาํเป็นเกยีวกบัการใชร้ะบบ ETC ซงึไดแ้ก่ กรณทีตีอ้งการใบรบัรองการใช,้ กรณทีจีะขอรบัส่วนลดสาํหรบัคนพกิาร และอนื ๆ 

นนั ไดก้าํหนดไวต่้างหากจากกฎระเบยีบการใชฉ้บบันี 
ภาคผนวก 

1 กฎระเบยีบการใชฉ้บบันีมผีลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี  ธนัวาคม  

2 ยกเลกิกฎระเบยีบการใชร้ะบบ ETC ฉบบัลงวนัท ี  ธนัวาคม  (ต่อไปเรยีกว่า “กฎระเบยีบฉบบัเก่า”) เมอืกฎระเบยีบการใชฉ้บบันีมผีลบงัคบัใช ้

(ตดัย่อขอ้ความส่วนทเีหลอื) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


