
ประกาศบรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เรือ่ง เงือ่นไขการออกตัว๋
	 อาศัยสทิธติามข้อบงัคับระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร	หมวดท่ี	3	ว่าด้วยเรือ่ง	 ตัว๋	ค่าโดยสารและการจัดเก็บค่าโดยสาร	
บรษัิท	ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บรษัิท”)	ออกประกาศเร่ืองเง่ือนไขการออกตัว๋ไว้	ดงัต่อไปน้ี
1.	 เว้นแต่จะระบไุว้เป็นอย่างอืน่ ค�าท่ีใช้ในประกาศฉบบันี ้ให้มคีวามหมายเช่นเดยีวกับทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร	

ฉบบัลงวันท่ี	5	ธันวาคม	2542	
2.	 อตัราค่าโดยสารเป็นไปตามประกาศอตัราค่าโดยสารทีเ่รยีกเก็บตามท่ีบรษิทัได้ตดิประกาศไว้ท่ีสถานี
3.	 ประเภทของต๋ัว	และเง่ือนไขการใช้ตัว๋

	 3.1	ตั๋วเที่ยวเดียว
(1)	 ผูโ้ดยสารสามารถซือ้ตัว๋เทีย่วเดยีวจากเครือ่งจ�าหน่ายตัว๋อตัโนมตั	ิ ตามเวลาทีบ่รษิทัก�าหนดแนบท้ายประกาศนี	้ หรอืโดยวิธีการอืน่

ท่ีบรษิทัก�าหนด
(2)	 ต๋ัวเท่ียวเดยีวใช้ส�าหรบัการเดนิทางในระบบหน่ึงเทีย่ว	โดยมมีลูค่าเท่ากับอตัราค่าโดยสารตามระยะทางทีผู้่โดยสารเลือกเมือ่ท�าการซือ้

ต๋ัวเท่ียวเดยีว	จากเครือ่งจ�าหน่ายตัว๋อตัโนมตัิ
(3)	 ต๋ัวเท่ียวเดยีว	 จะต้องใช้เดินทางภายในเวลาเปิดให้บรกิารของระบบของวันทีอ่อกต๋ัวนัน้	 หากไม่ใช้เดนิทางภายในเวลาดงักล่าวจะถือ

เป็นตัว๋ท่ีหมดอายุ
(4)	 ต๋ัวเท่ียวเดยีว	สามารถแลกคนืเป็นเงนิได้ตามจ�านวนท่ีบนัทกึเป็นรหัสไว้ในตัว๋	ซึง่ถือเป็นหลักฐานทีเ่ป็นทีสุ่ดในกรณีดงัต่อไปน้ี

 • ในกรณีท่ีผู้ถือต๋ัวเท่ียวเดียวอยู่ในเขตไม่ได้ช�าระเงิน
 • ในกรณีท่ีผู้โดยสารเข้าอยู่ในเขตช�าระเงินและประสงค์จะออกจากเขตช�าระเงินในสถานีเดียวกันภายในเวลาไม่เกิน	5	นาที	นับจาก
เวลาท่ีเข้ามาในเขตช�าระเงิน	โดยจะต้องขอแลกคืนในขณะท่ีอยู่ในเขตช�าระเงิน

(5)	 การแลกคืนเงินตามข้อ	 (4)	 จะต้องกระท�าภายในเวลาท�าการของห้องจ�าหน่ายตั๋ว	 ตามท่ีก�าหนดแนบท้ายประกาศในวันท่ีออกตั๋ว
เท่ียวเดยีวนัน้	โดยจะต้องส่งมอบตัว๋ให้แก่พนกังานทีห้่องจ�าหน่ายตัว๋	ท้ังนีต้ามข้ันตอนและวิธีการท่ีบรษิทัก�าหนด

(6)	 ในกรณีทีม่ลูค่าของตัว๋เทีย่วเดยีวต�า่กว่าอตัราค่าโดยสารท่ีผู้โดยสารเดนิทาง	 ผู้โดยสารจะต้องช�าระค่าโดยสารส่วนต่างก่อนออกจาก
เขตช�าระเงนิ	โดยช�าระได้ทีห้่องจ�าหน่ายตัว๋	หรอืสถานท่ีอืน่ท่ีบรษิทัก�าหนด

(7)	 ผูโ้ดยสารท่ีท�าตัว๋เท่ียวเดยีวช�ารดุหรอืเสยีหายในระหว่างทีอ่ยู่ในเขตช�าระเงนิ	 และไม่สามารถผ่านออกประตอูตัโนมตั	ิ จะต้องส่งคนืตัว๋
ให้แก่พนักงานเพ่ือการออกตัว๋ส�าหรบัใช้ในการออกจากเขตช�าระเงิน	 ท้ังนี	้ บรษิทัสงวนสิทธิท่ีจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนนิการ

(8)	 ตัว๋เทีย่วเดยีวท่ีหมดอายุจะไม่สามารถน�ามาใช้เพ่ือการโดยสารในระบบ	 และไม่สามารถน�ามาใช้แลกเปลีย่นเป็นตัว๋ใหม่หรอืแลกคนื
เป็นเงนิ	และจะต้องส่งคนืตัว๋เทีย่วเดียวท่ีหมดอายุน้ันให้แก่พนกังาน

	 3.2	ตั๋วเติมเงิน
(1)	 ตั๋วโดยสารประเภทน้ีสามารถซื้อหรือเพ่ิมมูลค่าได้ที่ห้องจ�าหน่ายตั๋วภายในเวลาท�าการของห้องจ�าหน่ายตั๋วตามที่ก�าหนดแนบท้าย

ประกาศ	หรอืสถานท่ีอืน่ทีบ่รษิทัก�าหนด
(2)	 การซือ้ตัว๋โดยสารในครัง้แรกจะต้องซือ้ในราคาขัน้ต�า่ท่ีบรษิทัก�าหนด
(3)	 บรษิทัจะเรยีกเก็บเงินมดัจ�าส�าหรบัตัว๋เตมิเงนิตามอตัราท่ีบรษิทัก�าหนด	โดยจะหักออกจากมลูค่าของต๋ัวท่ีซือ้
(4)	 มลูค่าของต๋ัวโดยสารจะลดลงโดยอตัโนมตัติามอตัราค่าโดยสารของระยะทางท่ีเดนิทาง	 และมลูค่าคงเหลือของตัว๋ซึง่ไม่รวมเงนิมดัจ�า

จะแสดงเป็นจ�านวนเงินท่ีบนัทกึเป็นรหัสไว้ในตัว๋ซึง่ถือเป็นหลักฐานท่ีเป็นท่ีสุด	มลูค่าคงเหลือของต๋ัวเติมเงนิจะแสดงบนประตูอตัโนมตัิ
เมือ่ผูโ้ดยสารจะออกจากเขตช�าระเงิน

(5)	 หากผูโ้ดยสารเดินทางไกลกว่ามลูค่าคงเหลอืของตัว๋	เงนิมดัจ�าจะถูกน�ามาหักเป็นค่าโดยสาร	ซึง่มลูค่าคงเหลือของตัว๋เตมิเงินในกรณีน้ี
จะแสดงเป็นจ�านวนเงินท่ีตดิลบ	 และหากเงนิมดัจ�าถูกน�ามาหกัเป็นค่าโดยสารจนหมด	 ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอคืนเงนิมดัจ�าได้เมือ่
น�าต๋ัวเตมิเงนิมาแลกคนืตาม	 ข้อ	 (7)	 และตัว๋นัน้จะไม่สามารถใช้เดนิทางได้อกี	 เว้นแต่จะน�าตัว๋ดงักล่าวน้ีไปเพ่ิมมลูค่าท่ีห้องจ�าหน่าย
ตัว๋

(6)	 การเพ่ิมมลูค่าของต๋ัวโดยสารจะต้องเพ่ิมตามจ�านวนท่ีบรษิทัก�าหนด
(7)	 ต๋ัวโดยสารน้ีสามารถน�ามาแลกคืนเป็นเงนิได้ภายในเวลา	2	ปี	นบัจากวันทีอ่อกต๋ัว	หรอืวันท่ีมกีารเพ่ิมมลูค่าของตัว๋ครัง้สุดท้ายแล้วแต่

กรณีตามมลูค่าคงเหลอืซึง่บนัทึกลงบนตัว๋	 (ซึง่จะเป็นมลูค่าท่ีไม่รวมส่วนลด	หรอืผลประโยชน์อืน่ทีใ่ห้ไว้ในขณะท่ีออกตัว๋	 เช่น	 ส่วนลด	
หรอืเงนิเพ่ิมพิเศษ	 หรอืเงนิสมนาคณุ)	 โดยผูโ้ดยสารจะได้รบัเงนิมดัจ�าคนืพร้อมไปกับมลูค่าคงเหลือของตัว๋โดยมเีงือ่นไขว่าหากเงนิ
มดัจ�าไม่ได้ถูกน�ามาหกัเป็นค่าโดยสาร	 ผูโ้ดยสารจะได้รบัเงนิมดัจ�าคนืท้ังจ�านวนหรอืหากเงินมดัจ�าถูกน�ามาหักเป็นค่าโดยสารบาง
ส่วน	 ผูโ้ดยสารจะได้รบัเงินมดัจ�าส่วนทีเ่หลอือยู่คนืภายหลังจากทีไ่ด้หักค่าโดยสารแล้ว	 มลูค่าคงเหลือและเงนิมดัจ�าของต๋ัวเติมเงนิ
ท่ีมอีายุเกินกว่า	2	ปี	นับจากวันทีอ่อกต๋ัว	หรอืวันท่ีเพ่ิมมลูค่าในตัว๋ครัง้สุดท้าย	หรอืวันท่ีเดนิทางครัง้สุดท้ายแล้วแต่กรณี	จะไม่สามารถ
น�ามาแลกคนืเป็นเงนิสด	หรอืแลกเปลีย่นเป็นต๋ัวใหม่	หรอืโอนไปยังตัว๋ใบอืน่	หรอืแลกเปล่ียนเป็นมลูค่าอืน่ใดได้

(8)	 บริษัทมีสิทธิหักจ�านวนเงินเบี้ยปรับ	 หรือค่าธรรมเนียม	 หรือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการท่ีผู้โดยสารจะต้องช�าระตามเงื่อนไขของ
ประกาศ	ออกจากมลูค่าของต๋ัวเติมเงนิได้

(9)	 ผูโ้ดยสารท่ีท�าตัว๋ช�ารดุหรอืเสยีหายในเขตช�าระเงินจนไม่สามารถใช้ผ่านออกประตอูตัโนมตั	ิ จะต้องส่งคนืตัว๋ให้แก่พนักงาน	 บรษิทัจะ
ออกตั๋วใบใหม่ให้ตามมูลค่าคงเหลือของตั๋วใบที่ช�ารุดหรือเสียหาย	 เฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือของตั๋ว
ท่ีช�ารดุ	หรอืเสยีหายได้เท่าน้ัน	การออกตัว๋ใหม่ดังกล่าวจะอยู่ในดลุยพินจิของบรษิทัและเป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีบรษิทัก�าหนด	
ในการนีบ้รษิทัสงวนสทิธิท่ีจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการ

 3.3	ตั๋วพิเศษ
(1)	 ต๋ัวพิเศษ	ได้แก่	ตัว๋ท่ีใช้เดนิทางกับระบบได้ตามจ�านวนครัง้	และตามอายุการใช้งานท่ีก�าหนดในตารางแนบท้ายประกาศ	หากพ้นอายุ

การใช้งานจะไม่สามารถใช้ตัว๋เดนิทางในระบบได้	 และมลูค่าคงเหลือของตัว๋จะไม่สามารถน�ามาแลกคืนเป็นเงินสด	 หรอืแลกเปล่ียน
เป็นมลูค่าอืน่ใดได้

(2)	 ต๋ัวพิเศษสามารถซื้อได้ที่ห้องจ�าหน่ายตั๋วภายในเวลาท�าการของห้องจ�าหน่ายตั๋วตามที่ก�าหนดแนบท้ายประกาศ	 หรือสถานท่ีอื่น
ท่ีบรษิทัก�าหนด	และจะใช้เดนิทางในระบบได้เมือ่ผ่านการลงทะเบยีนทีห้่องจ�าหน่ายตัว๋บนสถานแีล้วเท่านัน้

(3)	 ต๋ัวพิเศษไม่สามารถแลกคนืเงนิ	หรอืแลกเปลีย่นเป็นมลูค่าอืน่ใดได้ไม่ว่ากรณีใด	ๆ	ในกรณีทีต่ัว๋ช�ารดุหรอืเสียหายในเขตช�าระเงนิจนไม่
สามารถใช้ผ่านออกประตูอตัโนมตั	ิจะต้องส่งตัว๋ให้แก่พนกังาน	บรษิทัจะออกตัว๋ใบใหม่ให้ตามมลูค่าคงเหลือของต๋ัวใบทีช่�ารดุหรอืเสีย
หายเฉพาะในกรณีท่ีบรษิทัสามารถตรวจสอบมลูค่าคงเหลือของตัว๋ทีช่�ารดุ หรอืเสยีหายได้เท่านัน้ การออกตัว๋ใหม่ดงักล่าวจะอยู่ใน
ดุลยพินิจของบรษิทัและเป็นไปตามขัน้ตอนและวิธีการทีบ่รษิทัก�าหนด	ให้น�าข้อบงัคับระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร	หมวดที	่ 3	
เรือ่งตัว๋	ค่าโดยสาร	และการจดัเก็บค่าโดยสาร	ข้อ	8,	11,	13,	14,	15,	16,	17,	19,	22,	24,	25,	28	และ	29	มาใช้บงัคบัในประกาศฉบบั
น้ีโดยอนุโลม

	 3.4	ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส	สกาย	สมาร์ทพาส
(1)	 ตั๋วโดยสารประเภทน้ีสามารถซื้อหรือเพ่ิมมูลค่าได้ที่ห้องจ�าหน่ายตั๋วภายในเวลาท�าการของห้องจ�าหน่ายตั๋วตามที่ก�าหนดแนบท้าย

ประกาศ	หรอืสถานท่ีอืน่ทีบ่รษิทัก�าหนด
(2)	 การซือ้ต๋ัวโดยสารประเภทนี	้ ในครัง้แรกจะต้องซือ้ในมลูค่าขัน้ต�า่	 ซึง่รวมค่าธรรมเนยีมการออกตัว๋ตามอตัราทีร่ะบใุนตารางแนบท้าย

ประกาศนี	้โดยค่าธรรมเนียมการออกตัว๋น้ีไม่สามารถน�ามาใช้เดนิทางหรอืขอแลกคนืเงินได้ไม่ว่าในกรณีใด	ๆ
(3)	 ต๋ัวโดยสารมอีายุการใช้งาน	5	ปี	นบัจากวันท่ีออกตัว๋
(4)	 จะต้องน�าตัว๋มาใช้เดนิทางภายใน	2	ปี	นับจากวันทีอ่อกต๋ัว	หรอืวันท่ีเพ่ิมมลูค่าครัง้สดุท้าย	หรอืวันท่ีใช้เดนิทางครัง้สุดท้ายแล้วแต่กรณี	

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวมลูค่าคงเหลอืในต๋ัวรวมทัง้เงนิมดัจ�าจะถูกลบออกไปไม่สามารถน�ามาใช้เดนิทางหรอืขอแลกคนืมลูค่าตัว๋
ทุกกรณี

(5)	 บรษิทัจะเรยีกเก็บเงินมดัจ�าส�าหรบัตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอส	 สกาย	 สมาร์ทพาส	 ตามอตัราทีร่ะบใุนตารางแนบท้ายประกาศน้ี	 โดย
จะหักออกจากมลูค่าของตัว๋ทีซ่ือ้

(6)	 มลูค่าของต๋ัวโดยสารจะลดลงโดยอตัโนมตัติามอตัราค่าโดยสารของระยะทางท่ีเดนิทาง	 และมลูค่าคงเหลือของตัว๋ซึง่ไม่รวมเงนิมดัจ�า
จะแสดงเป็นจ�านวนเงินท่ีบนัทกึเป็นรหสัไว้ในตัว๋ซึง่ถือเป็นหลกัฐานท่ีเป็นท่ีสดุ	 มลูค่าคงเหลอืของตัว๋จะแสดงบนประตอูตัโนมตัเิมือ่ผู้
โดยสารจะออกจากเขตช�าระเงนิ

(7)	 หากผูโ้ดยสารเดินทางไกลกว่ามลูค่าคงเหลอืของตัว๋เงนิมดัจ�าจะถูกน�ามาหักเป็นค่าโดยสาร	 ซึง่มลูค่าคงเหลือของตัว๋โดยสารในกรณีน้ี	
จะแสดงเป็นจ�านวนเงินท่ีตดิลบ	 และหากเงนิมดัจ�าถูกน�ามาหกัเป็นค่าโดยสารจนหมด	 ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอคืนเงนิมดัจ�าได้เมือ่
น�าต๋ัวโดยสารมาแลกคนืตามข้อ	 (9)	 และตัว๋นัน้จะไม่สามารถใช้เดนิทางได้อกี	 เว้นแต่จะน�าตัว๋ดงักล่าวน้ีไปเพ่ิมมลูค่าท่ีห้องจ�าหน่าย
ตัว๋

(8)	 ต๋ัวท่ียังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถน�ามาเพ่ิมมลูค่าส�าหรบัการเดนิทางได้	ตามจ�านวนทีบ่รษิทัก�าหนด
(9)	 ต๋ัวโดยสารน้ีสามารถน�ามาแลกคืนเป็นเงนิได้ภายในเวลา	2	ปี	นบัจากวันทีอ่อกต๋ัว	หรอืวันท่ีเพ่ิมมลูค่าครัง้สุดท้าย	หรอืวันท่ีใช้เดนิทาง

ครัง้สดุท้ายแล้วแต่กรณี	ตามมลูค่าคงเหลอืซึง่บนัทึกลงบนตัว๋	(ซึง่จะเป็นมลูค่าท่ีไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกตัว๋	หรอืส่วนลด	หรอืผล
ประโยชน์อืน่ท่ีให้ไว้ในขณะทีอ่อกตัว๋	เช่น	ส่วนลด	หรอืเงนิเพ่ิมพิเศษ	หรอืเงนิสมนาคณุ)	โดยผู้โดยสารจะได้รบัมลูค่าคงเหลือของตัว๋คนื
พร้อมเงินมัดจ�าเต็มจ�านวน	 หากเงินมัดจ�าไม่ได้ถูกน�าไปหักเป็นค่าโดยสารตามท่ีก�าหนดในข้อ (7) หากเงินมัดจ�าถูกน�าไปหักเป็น
ค่าโดยสารบางส่วน	 ผูโ้ดยสารจะได้รบัเงินมดัจ�าส่วนทีเ่หลืออยู่คนืภายหลังจากทีไ่ด้หักค่าโดยสารแล้ว	 มลูค่าคงเหลือและเงนิมดัจ�า
ของตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอส	สกาย	สมาร์ทพาส	ท่ีมอีายุเกินกว่า	2	ปี	นับจากวันทีอ่อกตัว๋	หรอืวันท่ีเพ่ิมมลูค่าครัง้สดุท้าย	หรอืวันท่ีใช้
เดินทางครัง้สดุท้ายแล้วแต่กรณี	จะไม่สามารถน�ามาแลกคืนเป็นเงนิสด	หรอืแลกเปล่ียนเป็นตัว๋ใหม่	หรอืโอนไปยังตัว๋ใบอืน่	หรอืแลก
เปลีย่นเป็นมลูค่าอืน่ใดได้

(10)	 บริษัทมีสิทธิหักจ�านวนเงินเบี้ยปรับ	 หรือค่าธรรมเนียม	 หรือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการท่ีผู้โดยสารจะต้องช�าระตามเงื่อนไขของ
ประกาศ	ออกจากมลูค่าของต๋ัวโดยสารได้

(11)	 ผูโ้ดยสารทีท่�าตัว๋โดยสารช�ารดุหรอืเสยีหายในเขตช�าระเงนิจนไม่สามารถใช้ผ่านออกประตอูตัโนมตั	ิ จะต้องส่งคนืตัว๋ให้แก่พนกังาน	
บริษัทจะออกตั๋วใบใหม่ให้ตามมูลค่าคงเหลือของตั๋วใบที่ช�ารุดหรือเสียหายเฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือ
ของตัว๋ท่ีช�ารดุหรอืเสยีหายได้เท่าน้ัน	 การออกตัว๋ใหม่ดงักล่าวจะอยู่ในดลุยพินจิของบรษิทัและเป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีบรษิทั
ก�าหนด	ในการน้ีบรษิทัสงวนสทิธิทีจ่ะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ

 3.5	ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า	บีเฟิสต์-บีทีเอส
(1)	 ต๋ัวโดยสารประเภทนี้สามารถเติมเงินได้ท่ีห้องจ�าหน่ายตั๋วภายในเวลาท�าการของห้องจ�าหน่ายตั๋วตามที่ก�าหนดแนบท้ายประกาศ		

หรอืสามารถเตมิเงนิได้ในสถานท่ีอืน่ท่ีบรษิทัก�าหนด
(2)	 ต๋ัวโดยสารมอีายุการใช้งาน	5	ปี	นบัจากวันท่ีใช้เดนิทางครัง้แรก
(3)	 ต๋ัวโดยสารรถไฟฟ้า	บเีฟิสต์-บทีีเอส	สามารถน�ามาแลกคนืเป็นเงินได้ภายในเวลา	2	ปี	นบัจากวันทีอ่อกต๋ัวโดยระบบ	หรอืวันท่ีเตมิเงิน

ครัง้สดุท้าย	หรอืวันท่ีใช้เดนิทางครัง้สดุท้ายแล้วแต่กรณี	ตามมลูค่าคงเหลือซึง่บนัทึกลงบนตัว๋	 (ซึง่จะเป็นมลูค่าท่ีไม่รวมค่าธรรมเนียม
การออกตัว๋	หรอืส่วนลด	หรอืผลประโยชน์อืน่ทีใ่ห้ไว้ในขณะท่ีออกตัว๋	เช่น	ส่วนลด	หรอืเงนิเพ่ิมพิเศษ	หรอืเงนิสมนาคณุ)	ท้ังนี	้ตามข้ัน
ตอนและวิธีการทีบ่รษิทัก�าหนด	 โดยผูโ้ดยสารจะได้รบัมลูค่าคงเหลือของตัว๋คนืพร้อมเงนิมดัจ�าเต็มจ�านวน	 โดยเงนิมดัจ�าต้องไม่ได้ถูก
น�าไปหักเป็นค่าโดยสารตามท่ีก�าหนดในข้อ	 (7)	 หากเงินมดัจ�าถูกน�าไปหักเป็นค่าโดยสารบางส่วน	 ผู้โดยสารจะได้รบัเงินมดัจ�าส่วนที่
เหลอือยู่คนืภายหลงัจากท่ีได้หกัค่าโดยสารแล้ว	มลูค่าคงเหลือและเงนิมดัจ�าของตัว๋ท่ีมอีายุเกินกว่า	2	ปี	นับจากวันทีอ่อกต๋ัว	หรอืวันท่ี
เติมเงนิครัง้สดุท้าย	 หรอืวันท่ีใช้เดนิทางครัง้สดุท้ายแล้วแต่กรณี	 จะไม่สามารถน�ามาแลกคนืเป็นเงนิสด	 หรอืแลกเปล่ียนเป็นตัว๋ใหม่	
หรอืโอนไปยังตัว๋ใบอืน่	หรอืแลกเปลีย่นเป็นมลูค่าอืน่ใดได้

(4)	 จะต้องน�าตัว๋มาใช้เดนิทางภายใน	 2	 ปี	 นบัจากวันทีอ่อกต๋ัว	 หรอืวันท่ีเตมิเงินครัง้สุดท้าย	 หรอืวันท่ีใช้เดนิทางครัง้สุดท้ายแล้วแต่กรณี	
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวมลูค่าคงเหลอืในต๋ัวรวมทัง้เงนิมดัจ�าจะถูกลบออกไปไม่สามารถน�ามาใช้เดนิทางหรอืขอแลกคนืมลูค่าตัว๋
ทุกกรณี

(5)	 บรษิทัจะเรยีกเก็บเงินมดัจ�าส�าหรบัตัว๋โดยสารประเภทน้ีตามอตัราท่ีระบใุนตารางแนบท้ายประกาศน้ี	โดยจะหักออกจากมลูค่าของต๋ัว
(6)	 มลูค่าของต๋ัวโดยสารจะลดลงโดยอตัโนมตัติามอตัราค่าโดยสารของระยะทางท่ีเดนิทาง	 และมลูค่าคงเหลือของตัว๋ซึง่ไม่รวมเงนิมดัจ�า

จะแสดงเป็นจ�านวนเงินที่บันทึกเป็นรหัสไว้ในต๋ัวซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นท่ีสุด	 มูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารจะแสดงบนประตู
อตัโนมตัเิมือ่ผูโ้ดยสารจะออกจากเขตช�าระเงนิ

(7)	 หากผูโ้ดยสารเดินทางไกลกว่ามลูค่าคงเหลอืของตัว๋เงนิมดัจ�าจะถูกน�ามาหักเป็นค่าโดยสาร	 ซึง่มลูค่าคงเหลือของตัว๋โดยสารในกรณีน้ี
จะแสดงเป็นจ�านวนเงินท่ีตดิลบ	และหากเงนิมดัจ�าถูกน�ามาหกัเป็นค่าโดยสารจนหมด	ตัว๋น้ันจะไม่สามารถใช้เดนิทางได้อกี	เว้นแต่จะ
น�าต๋ัวดงักล่าวน้ีไปเตมิเงนิท่ีห้องจ�าหน่ายตัว๋

(8)	 ต๋ัวท่ียังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถน�ามาเตมิเงนิส�าหรบัการเดนิทางได้ตามจ�านวนท่ีบรษิทัก�าหนด
(9)	 บริษัทมีสิทธิหักจ�านวนเงินเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่ผู้โดยสารจะต้องช�าระตามเงื่อนไขของ

ประกาศ	ออกจากมลูค่าของต๋ัวโดยสารได้
(10)	 การใช้บริการบัตรบีเฟิสต์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการบัตรบีเฟิสต์	 ตามท่ีธนาคารกรุงเทพ	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ก�าหนด
(11)	 กรณีตัว๋โดยสารประเภทน้ี	ช�ารดุ	หรอืเสยีหาย	หรอืสญูหาย	ให้ตดิต่อธนาคารกรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 3.6	ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าประเภทบัตรเครดิตบลูเวฟ	ธนาคารกรุงเทพ
(1)	 ตัว๋โดยสารประเภทน้ีสามารถเพ่ิมมลูค่าได้ทีห้่องจ�าหน่ายตัว๋ภายในเวลาท�าการของห้องจ�าหน่ายตัว๋ตามท่ีก�าหนดแนบท้ายประกาศ	

หรอืสามารถเพ่ิมมลูค่าได้ในสถานทีอ่ืน่ทีบ่รษิทัก�าหนด
(2)	 ต๋ัวโดยสารมอีายุการใช้งาน	5	ปี	นบัจากวันท่ีออกตัว๋
(3)	 ต๋ัวโดยสารรถไฟฟ้าประเภทน้ีสามารถน�ามาแลกคืนเป็นเงนิได้ภายในเวลา	 2	 ปี	 นับจากวันทีอ่อกตัว๋โดยระบบ	 หรอืวันท่ีเตมิเงินครัง้

สดุท้าย	 หรอืวันท่ีใช้เดนิทางครัง้สดุท้ายแล้วแต่กรณีตามมลูค่าคงเหลือซึง่บนัทกึลงบนตัว๋	 (ซึง่จะเป็นมลูค่าท่ีไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ออกตัว๋	หรอืส่วนลด	หรอืผลประโยชน์อืน่ทีใ่ห้ไว้ในขณะท่ีออกตัว๋	เช่น	ส่วนลด	เงนิเพ่ิมพิเศษ	หรอืเงนิสมนาคณุ)	ท้ังนีต้ามข้ันตอนและ
วิธีการทีบ่รษิทัและธนาคารกรงุเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ก�าหนด	 โดยผู้โดยสารจะได้รบัมลูค่าคงเหลือของตัว๋คนืพร้อมเงนิมดัจ�าเต็ม
จ�านวน	 โดยเงนิมดัจ�าต้องไม่ได้ถูกน�ามาหกัเป็นค่าโดยสารตามทีก่�าหนดในข้อ	 (7)	 หากเงินมดัจ�าถูกน�ามาหักเป็นค่าโดยสารบางส่วน	

ผูโ้ดยสารจะได้รบัเงินมดัจ�าส่วนทีเ่หลอือยู่คนืภายหลงัจากทีไ่ด้หักค่าโดยสารแล้ว	 มลูค่าคงเหลอืและเงินมดัจ�าของตัว๋ท่ีมอีายุเกินกว่า	
2	 ปี	 นับจากวันทีอ่อกต๋ัว	 วันท่ีเตมิเงินครัง้สดุท้าย	หรอืวันท่ีใช้เดนิทางครัง้สดุท้ายแล้วแต่กรณี	จะไม่สามารถน�ามาแลกคืนเป็นเงินสด	
หรอืแลกเปลีย่นเป็นตัว๋ใหม่	หรอืโอนไปยังตัว๋ใบอืน่	หรอืแลกเปลีย่นเป็นมลูค่าอืน่ใดได้

(4)	 จะต้องน�าตัว๋มาใช้เดนิทางภายใน	 2	 ปี	 นบัจากวันทีอ่อกต๋ัว	 หรอืวันท่ีเตมิเงินครัง้สดุท้าย	 หรอืวันท่ีใช้เดนิทางครัง้สดุท้ายแล้วแต่กรณี	
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวมลูค่าคงเหลอืในต๋ัวรวมทัง้เงินมดัจ�าจะถูกลบออกไปไม่สามารถน�ามาใช้เดินทางหรอืขอแลกคืนมลูค่าต๋ัว
ทกุกรณี

(5)	 บรษิทัจะเรยีกเก็บเงินมดัจ�าส�าหรบัตัว๋โดยสารประเภทน้ีตามอตัราท่ีระบใุนตารางแนบท้ายประกาศน้ี	โดยจะหักออกจากมลูค่าของตัว๋
(6)	 มลูค่าของต๋ัวโดยสารจะลดลงโดยอตัโนมตัติามอตัราค่าโดยสารของระยะทางท่ีเดนิทาง	 และมลูค่าคงเหลอืของตัว๋ซึง่ไม่รวมเงินมดัจ�า

จะแสดงเป็นจ�านวนเงินที่บันทึกเป็นรหัสไว้ในตั๋วซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นท่ีสุด	 มูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารจะแสดงบนประตู
อตัโนมตัเิมือ่ผูโ้ดยสารจะออกจากเขตช�าระเงิน

(7)	 หากผูโ้ดยสารเดินทางไกลกว่ามลูค่าคงเหลอืของตัว๋	เงินมดัจ�าจะถูกน�ามาหักเป็นค่าโดยสาร	ซึง่มลูค่าคงเหลอืของตัว๋โดยสารในกรณีน้ี
จะแสดงเป็นจ�านวนเงินท่ีตดิลบ	และหากเงินมดัจ�าถูกน�ามาหกัเป็นค่าโดยสารจนหมด	ตัว๋น้ันจะไม่สามารถใช้เดนิทางได้อกี	เว้นแต่จะ
น�าตัว๋ดังกล่าวน้ีไปเพ่ิมมลูค่าท่ีห้องจ�าหน่ายต๋ัว

(8)	 ตัว๋ท่ียังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถน�ามาเพ่ิมมลูค่าส�าหรบัการเดนิทางได้ตามจ�านวนทีบ่รษิทัก�าหนด
(9)	 บริษัทมีสิทธิหักจ�านวนเงินเบี้ยปรับ	 หรือค่าธรรมเนียม	 หรือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการท่ีผู้โดยสารจะต้องช�าระตามเง่ือนไขของ

ประกาศ	ออกจากมลูค่าของต๋ัวโดยสารได้
(10)	 การใช้บรกิารบตัรเครดติบลเูวฟให้เป็นไปตามเงือ่นไขและข้อก�าหนดเก่ียวกับการใช้บรกิารบตัรเครดติบลเูวฟ	 ตามทีธ่นาคารกรงุเทพ	

จ�ากัด	(มหาชน)	ก�าหนด
(11)	 กรณีตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าประเภทน้ีช�ารดุ	หรอืเสยีหาย	หรอืสญูหาย	ให้ตดิต่อธนาคารกรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 3.7	ตั๋วโดยสารประเภทแรบบิท
(1)	 ประเภทของแรบบทิ

 • แรบบิทมาตรฐาน
 • แรบบิทธุรกิจ
 • แรบบิทพิเศษ
 • แรบบิทร่วม

	 ประเภทของแรบบทิ	 แยกเป็น	 แรบบทิส�าหรบับคุคลทัว่ไป	 แรบบทิส�าหรบันกัเรยีน-นกัศกึษา	 และแรบบทิส�าหรบัผูส้งูอายุ	 ซึง่เง่ือนไข
ผูม้สีทิธิการใช้งาน	 และเบีย้ปรบักรณีใช้ผดิเง่ือนไข	 ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศ	 เรือ่ง	 เง่ือนไขการใช้เทีย่วเดนิทาง	 ของตัว๋
โดยสารประเภทแรบบทิ	

(2)	 ประเภทของตัว๋โดยสาร	และการใช้งาน	เป็นไปตามเง่ือนไขการออกแรบบทิของ	บรษิทั	บางกอก	สมาร์ทการ์ด	ซสิเทม	จ�ากัด	หรอืตามท่ี
บรษิทัก�าหนด

(3)	 ตัว๋โดยสารประเภทน้ี	ประกอบด้วย	3	ส่วน		
(3.1)	 มลูค่าในแรบบทิ	ในท่ีนี	้หมายถึง	มลูค่าเงินในต๋ัวโดยสาร	

(3.1.1)	 สามารถเพ่ิมมูลค่าในตั๋วโดยสารได้ที่ห้องจ�าหน่ายตั๋วภายในเวลาท�าการของห้องจ�าหน่ายตั๋วตามท่ีก�าหนดแนบ
ท้ายประกาศ	หรอืสถานท่ีอืน่ท่ีบรษิทัก�าหนด

(3.1.2)	 มลูค่าของเงนิในตัว๋โดยสารจะลดลงโดยอตัโนมตัติามอตัราค่าโดยสารของระยะทางทีเ่ดนิทาง	 และมลูค่าคงเหลอื
ของต๋ัวซึง่ไม่รวมเงินค่ามดัจ�าต๋ัว (ถ้าม)ี จะแสดงเป็นจ�านวนเงินท่ีบนัทึกเป็นรหัสไว้ในต๋ัวซึง่ถือเป็นหลกัฐานทีเ่ป็น
ท่ีสดุ	มลูค่าคงเหลอืของตัว๋โดยสารจะแสดงบนประตอูตัโนมตัเิมือ่ผูโ้ดยสารจะออกจากเขตช�าระเงิน

(3.1.3)	 หากผูโ้ดยสารเดินทางไกลกว่ามลูค่าเงินในต๋ัวโดยสาร มลูค่าเงินในต๋ัวโดยสารคงเหลอืจะแสดงเป็นจ�านวนมูลค่า
ตดิลบ	และตัว๋นัน้จะไม่สามารถใช้เดนิทางได้อกี	เว้นแต่จะน�าตัว๋ดงักล่าวนีไ้ปเพ่ิมมลูค่าทีห้่องจ�าหน่ายตัว๋	

(3.1.4)		 ตัว๋ท่ียังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถน�ามาเพ่ิมมลูค่าได้ตามท่ีบรษิทัก�าหนด
(3.1.5)	 การแลกคนืมลูค่า	 และเงินมดัจ�าในตัว๋โดยสาร	 (ถ้าม)ี	 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขการออกแรบบทิ	 ท่ีออกโดย	 บรษิทั	

บางกอก	สมาร์ทการ์ด	ซสิเทม	จ�ากัด	ท้ังนีเ้ท่ียวเดนิทางคงเหลอืในต๋ัว	จะไม่สามารถขอคนื	หรอืแลกเปลีย่นเป็นตัว๋
ใหม่	หรอืโอนไปยังต๋ัวใบอืน่	หรอืแลกเปลีย่นเป็นมลูค่าอืน่ใดได้ไม่ว่ากรณีใด

(3.2)	 เท่ียวโดยสารเฉพาะ	ในท่ีนีห้มายถึง	เท่ียวการเดินทาง
(3.2.1)	 สามารถเติมเท่ียวการเดินทางได้ทีห้่องจ�าหน่ายต๋ัวภายในเวลาท�าการของห้องจ�าหน่ายต๋ัวตามท่ีก�าหนดแนบท้าย

ประกาศ	หรอืสถานทีอ่ืน่ทีบ่รษิทัก�าหนด
(3.2.2)	 ต้องน�าเท่ียวการเดินทางมาใช้เดนิทางภายใน	 45	 วันนับจากวันทีเ่ตมิเท่ียวการเดนิทาง	หากพ้นระยะเวลาดงักล่าว	

เท่ียวการเดินทางในตั๋วจะถูกลบออกไปไม่สามารถน�ามาใช้เดินทางได้อีก และจะต้องน�าตั๋วไปเติมเที่ยว
การเดนิทางใหม่จงึจะสามารถใช้เดนิทางได้

(3.2.3)	 ใช้เดนิทางได้ตามจ�านวนเทีย่วท่ีเตมิ	หรอืภายใน	30	วัน	นับแต่วันท่ีใช้เดนิทางครัง้แรก	แล้วแต่กรณีใดจะถึงก�าหนด
ก่อนโดยไม่จ�ากัดระยะทางทีเ่ดนิทาง	ยกเว้น	ส่วนต่อขยายกรงุเทพมหานคร	หากพ้นอายุการใช้งานจะไม่สามารถใช้
ต๋ัวเดินทางในระบบได้ และจ�านวนเทีย่วโดยสารคงเหลอืของต๋ัวจะไม่สามารถขอคืน หรอืแลกเปลีย่นเป็นต๋ัวใหม่	
หรอืโอนไปยังตัว๋ใบอืน่	หรอืแลกเปลีย่นเป็นมลูค่าอืน่ใดได้	

(3.2.4)	 สามารถน�าตัว๋เดมิท่ียังไม่หมดอายุ	มาเตมิเทีย่วการเดนิทางได้	โดยจะต้องเตมิเทีย่วตามจ�านวน	และวิธีการท่ีบรษิทั
ก�าหนด

(3.2.5)	 เทีย่วการเดนิทางในต๋ัวโดยสารประเภทน้ีไม่สามารถแลกคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด	ๆ
(3.2.6)	 ในกรณีที่เดินทางด้วยต๋ัวโดยสารท่ีมีท้ังมูลค่าเงินในตั๋วโดยสาร และเที่ยวการเดินทาง ระบบจะเริ่มค�านวณจาก

เทีย่วการเดนิทางก่อน	 หากจ�านวนเท่ียวการเดินทางคงเหลอืในตัว๋โดยสารหมด	 ระบบจะท�าการหกัค่าโดยสารของ
ระยะทางที่เดินทางออกจากมูลค่าเงินในต๋ัวโดยสาร ตามล�าดับ ยกเว้น การเดินทางในส่วนต่อขยาย
กรงุเทพมหานคร	ระบบจะหักเฉพาะมลูค่าเงินในตัว๋โดยสาร	ตามอตัราท่ีกรงุเทพมหานครก�าหนด

(3.3)	 เท่ียวโดยสารร่วม	หมายถึง	เทีย่วการเดนิทางในระบบ		ร่วมกับระบบขนส่งอืน่ในอนาคต
(4)	 บรษิทัมสีทิธิหักจ�านวนเงินเบีย้ปรบั	 หรอืค่าธรรมเนียม	 หรอืค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการทีผู่โ้ดยสารจะต้องช�าระตาม เง่ือนไขตามอตัรา

ทีก่�าหนดในตารางแนบท้ายประกาศ	ออกจากมลูค่าเงินในตัว๋โดยสารได้
(5)	 ในกรณีที่ผู้โดยสารท�าตั๋วช�ารุด หรือเสียหายในเขตช�าระเงินจนไม่สามารถใช้ผ่านออกประตูอัตโนมัติ จะต้องช�าระค่าโดยสารตาม

เง่ือนไข	และวิธีการทีบ่รษิทัก�าหนด	ส่วนตัว๋ทีช่�ารดุ	และเสยีหายให้ด�าเนนิการตามเง่ือนไขการออกแรบบทิ

 3.8	ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส		คอนเน็ก
(1)	 ตัว๋โดยสารประเภทน้ี	เป็นตัว๋ท่ีใช้เฉพาะกลุม่โรงแรม	บรษิทัทวัร์	และงานประชมุต่าง	ๆ	ไม่มจี�าหน่ายบนสถานสีามารถซือ้ได้ในสถานท่ี

ท่ีบรษิทัก�าหนด
(2)	 ต๋ัวโดยสารประเภทน้ีสามารถเพ่ิมมลูค่าได้ทีห้่องจ�าหน่ายต๋ัวภายในเวลาท�าการของห้องจ�าหน่ายต๋ัวตามท่ีก�าหนดแนบท้ายประกาศ	

หรอืสามารถซ้ือได้ในสถานท่ีอืน่ท่ีบรษิทัก�าหนด
(3)	 การซือ้ตัว๋โดยสารประเภทนีใ้นครัง้แรกจะต้องซือ้ในมลูค่าขัน้ต�า่	ตามอตัราทีร่ะบใุนตารางแนบท้ายประกาศน้ี	
(4)	 ตัว๋โดยสารมอีายุการใช้งาน	1	ปี	นบัจากวันท่ีออกตัว๋
(5)	 จะต้องน�าตัว๋มาใช้เดนิทางภายใน	 1	 ปี	 นบัจากวันทีอ่อกต๋ัว	 หากพ้นระยะเวลาดงักล่าวมลูค่าคงเหลอืในตัว๋รวมทัง้เงินมดัจ�าจะถูกลบ

ออกไปไม่สามารถน�ามาใช้เดนิทางหรอืขอแลกคนืมลูค่าตัว๋ทุกกรณี
(6)	 บริษัทจะเรียกเก็บเงินมัดจ�าการเดินทางส�าหรับตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส	 คอนเน็กตามอัตราท่ีระบุในตารางแนบท้ายประกาศ

น้ี	โดยจะหักออกจากมลูค่าของตัว๋ท่ีซือ้
(7)	 มลูค่าของตัว๋โดยสารจะลดลงโดยอตัโนมตัติามอตัราค่าโดยสารของระยะทางท่ีเดนิทาง	 และมลูค่าคงเหลอืของตัว๋ซึง่ไม่รวมเงินมดัจ�า

จะแสดงเป็นจ�านวนเงินที่บันทึกเป็นรหัสไว้ในตั๋วซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นที่สุด มูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารจะแสดงบนประตู
อตัโนมตัเิมือ่ผูโ้ดยสารจะออกจากเขตช�าระเงิน

(8)	 หากผูโ้ดยสารเดินทางไกลกว่ามลูค่าคงเหลอืของตัว๋	 เงินมดัจ�าจะถูกน�ามาหักเป็นค่าโดยสาร	ซึง่มลูค่าคงเหลอืของตัว๋โดยสาร	ในกรณี
น้ี	 จะแสดงเป็นจ�านวนเงินทีต่ดิลบ	 และหากเงินมดัจ�าถูกน�ามาหกัเป็นค่าโดยสารจนหมด	 ผูโ้ดยสารจะไม่สามารถขอคืนเงินมดัจ�าได้	
เมื่อน�าตั๋วโดยสารมาแลกคืนตามข้อ (10) และตั๋วนั้นจะไม่สามารถใช้เดินทางได้อีก	 เว้นแต่จะน�าตั๋วดังกล่าวนี้ไปเพิ่มมูลค่าที่ห้อง
จ�าหน่ายตัว๋

(9)	 ตัว๋ท่ียังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถน�ามาเพ่ิมมลูค่าส�าหรบัการเดนิทางได้	ตามจ�านวนทีบ่รษิทัก�าหนด
(10)	 ตัว๋โดยสารน้ีสามารถน�ามาแลกคืนเป็นเงินได้ภายในเวลา	 1	 ปี	 นบัจากวันทีอ่อกต๋ัว	 ตามมลูค่าคงเหลอืซึง่บนัทึกลงบนตัว๋	 (ซึง่จะเป็น

มลูค่าท่ีไม่รวมส่วนลด	หรอืผลประโยชน์อืน่ทีใ่ห้ไว้ในขณะท่ีออกตัว๋	เช่น	ส่วนลด	หรอืเงินเพ่ิมพิเศษ	หรอืเงินสมนาคณุ)	โดยผูโ้ดยสารจะ
ได้รบัมลูค่าคงเหลอืของต๋ัวคืนพร้อมเงินมดัจ�าเตม็จ�านวน	 หากเงินมดัจ�าไม่ได้ถูกน�าไปหักเป็นค่าโดยสารตามท่ีก�าหนดในข้อ	 (8)	 หาก
เงินมัดจ�าถูกน�าไปหักเป็นค่าโดยสารบางส่วน	 ผู้โดยสารจะได้รับเงินมัดจ�าส่วนท่ีเหลืออยู่คืนภายหลังจากท่ีได้หักค่าโดยสารแล้ว	
มลูค่าคงเหลอืและเงินมดัจ�าของตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอส	 คอนเน็ก	 ท่ีมอีายุเกินกว่า	 1	 ปี	 นบัจากวันทีอ่อกต๋ัว	 จะไม่สามารถน�ามา
แลกคนืเป็นเงินสด	หรอืแลกเปลีย่นเป็นตัว๋ใหม่	หรอืโอนไปยังต๋ัวใบอืน่	หรอืแลกเปลีย่นเป็นมลูค่าอืน่ใดได้

(11)	 บริษัทมีสิทธิหักจ�านวนเงินเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่ผู้โดยสารจะต้องช�าระตามเงื่อนไขของ
ประกาศ	ออกจากมลูค่าของต๋ัวโดยสารได้

(12)	 ผูโ้ดยสารท่ีท�าต๋ัวโดยสารช�ารดุหรอืเสยีหายในเขตช�าระเงินจนไม่สามารถใช้ผ่านออกประตูอตัโนมติั จะต้องส่งคืนต๋ัวให้แก่พนักงาน	
บริษัทจะออกตั๋วใบใหม่ให้ตามมูลค่าคงเหลือของตั๋วใบที่ช�ารุดหรือเสียหายเฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือ
ของตัว๋ท่ีช�ารดุหรอืเสยีหายได้เท่าน้ัน	 การออกตัว๋ใหม่ดงักล่าวจะอยู่ในดลุยพินจิของบรษิทัและเป็นไปตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีบรษิทั
ก�าหนด	ในการน้ีบรษิทัสงวนสทิธิทีจ่ะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ

4.	 ตัว๋	1	ใบ	ส�าหรบัใช้	1	ท่าน
5.	 เว้นแต่ทีร่ะบไุว้ในข้อ	 3.1	 (4)	 ผูโ้ดยสารท่านใดเข้าอยู่ในเขตช�าระเงินและออกจากเขตช�าระเงินในสถานีเดยีวกันจะต้องช�าระค่าโดยสารในอตัราค่า

โดยสารตามท่ีบรษิทัก�าหนดแนบท้ายประกาศ
6.	 ผูโ้ดยสารท่านใดเข้าอยู่ในเขตช�าระเงินโดยมีระยะเวลาอยู่ในเขตช�าระเงินเกินกว่าระยะเวลาสัน้ท่ีสดุทีก่�าหนดแนบท้ายประกาศ จะต้องช�าระเบีย้

ปรบักรณีเกินเวลาตามอตัราทีก่�าหนด
7.	 ผูโ้ดยสารทีท่�าตัว๋หายในเขตช�าระเงินจะต้องช�าระเบีย้ปรบัให้แก่บรษิทัก่อนออกจากเขตช�าระเงินตามอตัราและวิธีการทีบ่รษิทัก�าหนด
8.	 การเข้าหรอืออกจากเขตช�าระเงินจะบนัทกึเป็นล�าดบัไว้ในต๋ัวซ่ึงถือเป็นหลกัฐานทีเ่ป็นทีส่ดุ	 ตัว๋ท่ีมบีนัทึกการเข้าในเขตช�าระเงินจะต้องมบีนัทกึการ

ออกจากเขตช�าระเงินในแต่ละเทีย่วของการเดนิทางควบคูกั่นไป	แต่ไม่มบีนัทึกการออกจากเขตช�าระเงิน	หรอืในทางกลบักัน	หรอืใช้ตัว๋เพ่ือการเข้า
มายังเขตช�าระเงินหรอืออกจากเขตช�าระเงินซ�า้สองครัง้ในช่วงเวลาเดยีวกัน	 บรษิทัมสีทิธิเรยีกให้ผูโ้ดยสารช�าระเบีย้ปรบัส�าหรบัการใช้ตัว๋ไม่ถูกต้อง
ตามล�าดบัการใช้ดงักล่าวได้ตามอตัราและวิธีการทีบ่รษิทัก�าหนด

9.	 ผูโ้ดยสารในเขตช�าระเงินต้องแสดงต๋ัวเพ่ือการตรวจสอบตามทีไ่ด้รบัค�าร้องขอจากพนกังาน หากฝ่าฝืนจะถือว่าไม่ได้ช�าระค่าโดยสารและต้องรบั
ผิดชอบในการช�าระเบีย้ปรบั

10.	 บรษิทัจะด�าเนินคดกัีบบคุคลทีใ่ช้ตัว๋โดยมชิอบ	 หรอืฝ่าฝืนบทบญัญัตทิีก่�าหนดไว้ในเงือ่นไขการออกตัว๋	 และในกรณีทีบ่รษิทัเห็นว่าจ�าเป็นต้องมี
การสอบสวน	บรษิทัสงวนสทิธิรบิต๋ัวโดยไม่ต้องคนืมลูค่าคงเหลอืในตัว๋

11.	 บรษิทัจะไม่รบัรองความถูกต้องสมบรูณ์ของตัว๋ทีไ่ม่ได้ออกโดยบรษิทั	หรอืโดยบคุคลท่ีได้รบัมอบอ�านาจโดยชอบจากบรษิทั
12.	 บรษิทัสงวนสทิธิในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการออกตัว๋และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากการขอออกต๋ัวใหม่แทนตัว๋ทีช่�ารดุเสยีหายทกุกรณี
13.	 บรษิทัสงวนสทิธิทีจ่ะแก้ไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการออกตัว๋	โดยบรษิทัจะประกาศให้ทราบถึงการแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นคราว	ๆ	ไป
14.	 ผู้โดยสารทีท่�าตัว๋หาย	บรษิทัจะไม่ท�าการอายัดหรอืชดเชยจ�านวนเทีย่วการเดนิทาง	หรอืมลูค่าคงเหลอืในบตัร	ไม่ว่ากรณีใดท้ังสิน้

ตารางแนบท้ายประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการออกตั๋ว
ตารางที่	1.	เวลาท�าการ

ข้อท่ีอ้างถงึ เรือ่ง เวลา
เวลาให้บรกิารของสถานี

06.00	น.	ถึง	24.00	น.

3.1 (1) เวลาท�าการของเครือ่งจ�าหน่ายต๋ัวอตัโนมตัิ
3.1 (3) เวลาให้บรกิารของรถไฟฟ้า

3.1	(5),	3.2	(1),	3.3	(2),	3.4	(1),	
3.5	(1),	3.6	(1),	

3.7	(3.1.1,	3.2.1),	3.8	(2)
เวลาท�าการของห้องจ�าหน่ายตัว๋

ตารางที่	2.	ตั๋วเติมเงิน

ข้อท่ีอ้างถงึ เรือ่ง จ�านวน
3.2	(2) ราคาขัน้ต�า่ของตัว๋เตมิเงิน 100	บาท

3.2	(3) เงินมดัจ�าตัว๋เติมเงิน 50	บาท

ตารางที่	3.	ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส	สกาย	สมาร์ทพาส	

ข้อท่ีอ้างถงึ เรือ่ง จ�านวน
3.4	(2) ราคาขัน้ต�า่ของตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอส	สกาย	สมาร์ทพาส 150		บาท

ตารางที่	4.	ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส		คอนเน็ก

ข้อท่ีอ้างถงึ เรือ่ง จ�านวน
3.8 (3) ราคาขัน้ต�า่ของตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอส	คอนเน็ก 150		บาท

ตารางที่	5.	ค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว

ข้อท่ีอ้างถงึ ประเภทตัว๋ ค่าธรรมเนียมการออกตัว๋
3.4	(2) ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอส	สกาย	สมาร์ทพาส

30	บาท
ตารางแนบท้ายประกาศ		เรือ่งเง่ือนไข

การออกตัว๋พิเศษฯ

ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอส	สมาร์ทพาส	ประเภทบคุคลทัว่ไป	
30	วนั

ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอส	สมาร์ทพาส	ประเภทนักเรยีน-
นกัศกึษา	30	วัน

หมายเหต	ุ:		ค่าธรรมเนียมการออกตัว๋	ไม่สามารถน�ามาใช้เดนิทางหรอืแลกคืนเป็นเงนิหรอืมลูค่าอืน่ใดได้

ตารางที่	6.	เงินมัดจ�าการเดินทางตั๋วประเภทอื่น	ๆ

ข้อท่ีอ้างถงึ เรือ่ง จ�านวน
3.4	(5) ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอส	สกาย	สมาร์ทพาส

50	บาท
3.5	(5) ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้า	บเีฟิสต์-บทีีเอส

3.6	(5) ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าประเภทบตัรเครดติบลเูวฟ	ธนาคารกรงุเทพ

3.8 (6) ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอส	คอนเนก็

ตารางที่	7.	การเข้าอยู่ในเขตช�าระเงินและออกจากเขตช�าระเงินในสถานีเดียวกัน

ข้อท่ีอ้างถงึ ประเภทต๋ัวท่ีใช้เดนิทาง อัตราค่าโดยสาร

5

-	ตัว๋เท่ียวเดยีว
-	ตัว๋เตมิเงิน
-	ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอส	สกาย	สมาร์ทพาส
-	ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้า	บเีฟิสต์-บทีีเอส
-	ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าประเภทบตัรเครดติบลเูวฟ	ธนาคารกรงุเทพ
-	ตัว๋โดยสารประเภทแรบบทิ	กรณีใช้มลูค่าเงินในต๋ัวโดยสารเดินทาง
-	ตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอส	คอนเนก็

อตัราค่าโดยสารต�า่สดุทีป่ระกาศ
เรยีกเก็บ

-	ตัว๋พิเศษ
-	ตัว๋โดยสารประเภทแรบบทิ	กรณีใช้เท่ียวการเดินทาง

เท่ากับใช้เดนิทางในระบบ 
1	เท่ียว

ตารางที่	8.		ระยะเวลาที่ก�าหนดให้อยู่ภายในเขตช�าระเงิน	และเบี้ยปรับกรณีเกินเวลา

ข้อท่ีอ้างถงึ ระยะท่ีอยู่ในเขตช�าระเงนิจะต้องไม่เกิน เบีย้ปรบักรณเีกินเวลา

6 120	นาที			 อตัราค่าโดยสารสงูสดุ
ท่ีประกาศเรยีกเก็บ

ตารางที่	9.	เบี้ยปรับ

ข้อท่ีอ้างถงึ กรณี เบีย้ปรบั
7 ตัว๋หายในเขตช�าระเงนิ อตัราค่าโดยสารสงูสดุท่ีประกาศ

เรยีกเก็บ8 บนัทึกการเดินทางเข้า-ออกระบบไม่ครบ	

9 ไม่ช�าระค่าโดยสาร ไม่เกิน	20	เท่าของอตัราค่าโดยสาร
สงูสดุ  

ตารางแนบท้ายประกาศ เรื่อง  เงื่อนไขการออกตั๋วพิเศษประเภทตั๋ว
บุคคลทั่วไป 30 วัน, ตั๋วโดยสาร 1 วัน, ตั๋วนักเรียน-นักศึกษา 30 วัน 

ข้อทีอ้่างถึง ประเภท สทิธิพิเศษ เงีอ่นไขการใช้ เบีย้ปรบักรณีใช้ตัว๋ผดิ
เงือ่นไขการใช้

ข้อ	1	และข้อ	
3.3 (1)

ตัว๋โดยสาร
รถไฟฟ้า
บทีเีอส

สมาร์ทพาส
ประเภทบคุคล
ทัว่ไป	30	วัน

-	 ตัว๋มอีายุการใช้งาน	5	ปี	นับจากวันท่ีใช้เดนิทาง
ครัง้แรก

-	 มค่ีาธรรมเนียมการออกตัว๋ส�าหรบัการออกตัว๋ครัง้
แรก	

-	 ต้องน�าตัว๋มาใช้เดินทางภายใน	45	วัน	นบัจากวัน
ท่ีออกตัว๋	หรอืวันท่ีเตมิเท่ียวการเดนิทางแล้วแต่
กรณี	หากพ้นระยะเวลาดงักล่าวมลูค่าคงเหลอืใน
ตัว๋จะถูกลบออกไปไม่สามารถน�ามาใช้เดนิทางได้
อกี	และจะต้องน�าต๋ัวไปเติมเทีย่วการเดนิทางใหม่
จงึจะสามารถใช้เดินทางได้

-	 ใช้เดนิทางตามจ�านวนเท่ียวทีซ่ือ้	หรอืภายใน	30	
วัน	นบัแต่วนัท่ีใช้เดนิทางครัง้แรก	แล้วแต่กรณีใด
จะถึงก�าหนดก่อน	โดยไม่จ�ากัดระยะทางท่ีเดนิทาง	
ยกเว้นส่วนต่อขยายกรงุเทพมหานคร	

-	 สามารถน�าตัว๋ใบเดมิมาเตมิเท่ียวการเดินทางได้	
โดยจะต้องเตมิเทีย่ว	ตามจ�านวนและวิธีท่ีบรษิทั	
ก�าหนด

ตัว๋โดยสาร
1	วัน

ไม่จ�ากัดเท่ียว

-	 ใช้เดนิทางได้เฉพาะภายในวันทีต๋ั่วได้รบัการลง
ทะเบยีนทีห้่องจ�าหน่ายตัว๋บนสถาน	ีโดยไม่จ�ากัด
ระยะทางและจ�านวนครัง้

ตัว๋โดยสารรถ
ไฟฟ้าบทีีเอส
สมาร์ทพาส	
ประเภท
นักเรยีน-
นกัศกึษา
30	วัน	

     

-	 ตัว๋มอีายุการใช้งาน	5	ปี	นับจากวันท่ีใช้เดนิทาง
ครัง้แรก

-	 มค่ีาธรรมเนียมการออกตัว๋ส�าหรบัการออกตัว๋ครัง้
แรก	

-	 ต้องน�าตัว๋มาใช้เดินทางภายใน	45	วัน	นบัจากวัน
ท่ีออกตัว๋	หรอืวันท่ีเตมิเท่ียวการเดนิทางแล้วแต่
กรณี	หากพ้นระยะเวลาดงักล่าวมลูค่าคงเหลอืใน
ตัว๋จะถูกลบออกไปไม่สามารถน�ามาใช้เดนิทางได้
อกี	และจะต้องน�าต๋ัวไปเติมเทีย่วการเดนิทางใหม่
จงึจะสามารถใช้เดินทางได้

-	 ใช้เดนิทางตามจ�านวนเท่ียวทีซ่ือ้	หรอืภายใน	30	
วัน	นบัแต่วนัท่ีใช้เดนิทางครัง้แรก	แล้วแต่กรณีใด
จะถึงก�าหนดก่อน	โดยไม่จ�ากัดระยะทางท่ีเดนิทาง	
ยกเว้นส่วนต่อขยายกรงุเทพมหานคร	

-	 สามารถน�าตัว๋ใบเดมิมาเตมิเท่ียวการเดินทางได้	
โดยจะต้องเตมิเทีย่ว	ตามจ�านวนและวิธีท่ีบรษิทั	
ก�าหนด

-	 ผูม้สีทิธิใช้ตัว๋	ได้แก่	
นักเรยีน-นกัศกึษาอายุ
ไม่เกิน	23	ปีบรบิรูณ์	
รายละเอยีดตาม
เงือ่นไขการใช้ตัว๋
โดยสารส�าหรบั	
นักเรยีน-นกัศกึษา

-	 ผูโ้ดยสารท่ีใช้ตัว๋
นักเรยีน-นกัศกึษาจะ
ต้องแสดงบตัรนักเรยีน
หรอืบตัรนสิติ	
นักศกึษาพร้อมทัง้บตัร
ประจ�าตวัประชาชนต่อ
พนักงานของบรษิทั
เมือ่มกีารร้องขอ	

-	 ไม่เกิน	20	เท่าของ
อตัราค่าโดยสาร
สงูสดุ

-	 บรษิทัสงวนสทิธิรบิ
ตัว๋โดยไม่จ�าเป็นต้อง
คนืเงนิมลูค่าคง
เหลอืในตัว๋ 

 

ตารางแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง เงื่อนไขการใช้เที่ยวเดินทางของตั๋วโดยสารประเภทแรบบิท  

ข้อท่ีอ้างถงึ ประเภท เงือ่นไขการใช้ เบีย้ปรบักรณใีช้ตัว๋ผดิเงือ่นไขการใช้

3.7

ตัว๋โดยสาร
ประเภท
แรบบทิ	

ส�าหรบับคุคล
ทัว่ไป

-	 ผูม้สีทิธิใช้ตัว๋	ได้แก่	บคุคลท่ัวไป	

ตัว๋โดยสาร
ประเภท
แรบบทิ		
ส�าหรบั
นกัเรยีน-
นกัศกึษา

-	 ผูม้สีทิธิใช้ตัว๋	ได้แก่	นักเรยีน-นักศกึษาอายุไม่เกิน	
23	ปีบรบิรูณ์	รายละเอยีดตามเงือ่นไขการใช้ตัว๋
โดยสารส�าหรบันกัเรยีน-นกัศกึษา	โดยจะต้อง
แสดงบตัรนักเรยีนหรอืบตัรนิสติ	นกัศกึษาพร้อม
ทัง้บตัรประจ�าตวัประชาชนต่อพนักงานของบรษิทั
เมือ่มกีารร้องขอ

ผูใ้ดใช้ตัว๋โดยมชิอบ	หรอืไม่มคุีณสมบตัติามเง่ือนไข
ท่ีก�าหนดจะถือว่าไม่ได้ช�าระค่าโดยสาร	บรษิทัสงวน
สทิธิเรยีกให้ผูใ้ช้ตัว๋โดยสารช�าระค่าปรบัในอตัราไม่
เกิน	20	เท่า	ของอตัราค่าโดยสารสงูสดุ	และรบิตัว๋
โดยไม่จ�าเป็นต้องคนืเงินมลูค่าคงเหลอืในต๋ัว	

ตัว๋โดยสาร
ประเภท
แรบบทิ	
ส�าหรบั
ผูส้งูอายุ

-	 ผูม้สีทิธิใช้ตัว๋	ได้แก่	ผูม้สีญัชาติไทยอายุ	60	ปี
ขึน้ไป	โดยยึดวัน	เดอืน	ปีเกิดในบตัรประจ�าตวั
ประชาชน	ทัง้น้ีผูใ้ช้ตัว๋ดงักล่าว	จะต้องแสดงบตัร
ประจ�าตวัประชาชนต่อพนักงานของบรษิทัเมือ่
มกีารร้องขอ

ผูใ้ดใช้ตัว๋โดยมชิอบ	หรอืไม่มคุีณสมบตัติามเง่ือนไข
ท่ีก�าหนดจะถือว่าไม่ได้ช�าระค่าโดยสาร	บรษิทัสงวน
สทิธิเรยีกให้ผูใ้ช้ตัว๋โดยสารช�าระค่าปรบัในอตัราไม่
เกิน	20	เท่า	ของอตัราค่าโดยสารสงูสดุ	และรบิตัว๋
โดยไม่จ�าเป็นต้องคนืเงินมลูค่าคงเหลอืในต๋ัว	

ประกาศ	ณ	วนัท่ี	2	พฤษภาคม	2545

แก้ไขเพิม่เตมิ	ณ	วนัท่ี	1	กุมภาพนัธ์	2557

บรษัิท	ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
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