เงื่อนไขการออกตั๋วโดยสาร
ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีนา้ เงิน
1. กฎข้อบังคับ
อาศัย สิท ธิต ามข้อ กาหนดการใช้ ร ะบบรถไฟฟ้า MRT ว่าด้ วยเรื่ อง ตั๋วโดยสารและการจัดเก็บค่ าโดยสารของบริ ษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
1.1 คาที่ใช้ ในประกาศให้ มีความหมายเดียวกับที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดการใช้ ระบบรถไฟฟ้า MRT
1.2 อัตราค่าโดยสารเป็ นไปตามประกาศที่เรียกเก็บ ตามที่บริษัท ทางด่ว นและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้ ติด ไว้ที่ สถานี
2. นิยาม
“บริษัท ฯ”
“รฟม.”
“รถไฟฟ้ า MRT
สายสีน ้าเงิน”
“รถไฟฟ้ า MRT
สายสีม่วง”
“ตั๋วโดยสาร”

หมายถึง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หมายถึง การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หมายถึง รถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
หมายถึง รถไฟฟ้ ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

หมายถึง สื่ออัจฉริยะไร้ สัมผัสที่ ใช้ ในการชาระมูลค่าการเดิ น ทางสาหรับ เดิน ทางในระบบรถไฟฟ้ า MRT
สายสีน า้ เงิน และ/หรื อ ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสี ม่วง รวมถึงการเดิน ทางข้ ามระบบ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ เหรียญโดยสาร และบัตรโดยสาร ทัง้ นี เ้ หรี ยญโดยสารหรื อ บัต รโดยสารที่
ออกบัตรในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน (บัตร เอ็มอาร์ที) เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ฯ
“เหรี ยญโดยสาร”
หมายถึง เหรี ยญอัจฉริยะไร้ สมั ผัสใช้สาหรับเดิน ทางเที่ ยวเดี ยว มี 5 ประเภท ในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสี
น ้าเงิน และ/หรือระบบรถไฟฟ้า MRT สายสี ม่วง ได้ แก่ เหรี ย ญบุคคลทั่ วไป เหรี ย ญเด็ก เหรี ยญ
ผู้สงู อายุ เหรี ยญทดแทนแบบชาระเงิน (Paid Exit Token) และเหรี ยญทดแทนแบบไม่ชาระเงิน
(Free Exit Token)
“บัตร เอ็มอาร์ที
หมายถึง บัตรโดยสารซึง่ ออกบัตรในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน เป็ นบัตรอัจฉริยะไร้ สัมผัส ที่ ใช้สาหรับ
(บัตรโดยสารรถไฟฟ้า
เดินทางหลายเที่ยว สามารถเติมมูลค่า และ/หรือเที่ยวโดยสารลงในบัตร เพื่อใช้สาหรั บเดิน ทางใน
MRT สายสีน ้าเงิน)”
ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน า้ เงิน และ/หรื อ ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง รวมถึงสามารถใช้
ชาระค่าบริการที่ จอดรถของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน า้ เงิน และ/หรื อ ระบบรถไฟฟ้า MRT
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“บัตร เอ็มอาร์ที พลัส หมายถึง
(บัตรโดยสารรถไฟฟ้า
MRT สายสีม่วง)”

“เด็ก”
“ผู้สงู อายุ”
“นักเรียน นักศึกษา”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“บัตรโดยสารธุร กิจ”

หมายถึง

“บัตรร่วมธุรกิจ”

หมายถึง

“บัตรพิเศษ”

หมายถึง

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หมายถึง
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายถึง
2.5”
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายถึง
4.0”
“การเปลี่ยนถ่า ยระบบ” หมายถึง
“เที่ยวการเดิน ทาง“
“เที่ยวโดยสาร
สายสีน ้าเงิน”
“เที่ยวโดยสาร
สายสีม่วง”
“เที่ยวโดยสารร่วม”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สายสีม่วง โดยบัตร เอ็มอาร์ที มี 8 ประเภท ได้ แก่ บัต รบุค คลทั่วไป บัต รเด็ก บัต รผู้สูงอายุ บัตร
นักเรียน นักศึกษา บัตรโดยสารธุร กิจ บัตรร่วมธุรกิจ บัต รโดยสารพนักงาน และบัตรปฏิบตั ิงาน
บัตรโดยสารซึง่ ออกบัตรในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่ใช้สาหรับเดินทางหลายเที่ ยว สามารถ
เติมมูลค่าและ/หรือ เที่ยวโดยสารลงในบัตร เพื่อใช้สาหรับเดิน ทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสี
ม่วง และ/หรือระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน า้ เงิน รวมถึงสามารถใช้ชาระค่าบริการที่ จอดรถของ
ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และ/หรื อระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน า้ เงิน โดย บัตร เอ็มอาร์ ที
พลัส มี 9 ประเภท ได้ แก่ บัต รบุค คลทั่วไป บัต รเด็ก บัต รผู้สูงอายุ บัตรนักเรี ยน นักศึก ษา บัต ร
โดยสารธุรกิจ บัตรร่วมธุรกิจ บัตรโดยสารพนักงาน บัตรปฏิบตั ิงาน และบัตรจอดรถ
บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และ/หรือไม่เกินวันเกิดอายุครบ 14 ปี และมีชว่ งความสูง 91-120 ซม.
บุคคลที่มีอายุตั ้งแต่ 65 ปี ขึ ้นไป และ/หรือตั ้งแต่วนั เกิดอายุครบ 65 ปี
บุค คลที่ มี อายุไ ม่ เกิ น 23 ปี และ/หรื อ ไม่เ กินวั นเกิ ดอายุ ค รบ 23 ปี ในสังกั ด สถาบั น การศึ กษา
(โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย มหาวิท ยาลัย หน่วยงานการศึกษาของรัฐหรื อของเอกชนที่ มี
หน้ าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา)
บัต รโดยสาร ที่ จัด ท าขึนให้
้ กั บลูก ค้ าที่ เป็ นองค์ กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ/หรื อ ภาคเอกชน
ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนด
บัตรโดยสารที่ เกิด จากโครงการความร่ วมมื อระหว่าง บริ ษัทฯ และลูกค้ า โดยเป็ นบัตรร่วมที่ สามารถ
ใช้ เป็ นทัง้ บัต รโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT และเป็ นบัตรที่ ใช้ ง านในระบบของลูกค้ าได้ ในบัตร
เดียวกัน ภายใต้ เงื่อนไขที่ก าหนด
บัตรโดยสารที่ ออกโดยหน่วยงานเอกชนและ/หรื อภาครัฐภายนอก ซึ่งสามารถใช้ สาหรั บเดินทาง
ในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน และ/หรือระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง มี 1 ประเภท ได้ แก่
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของภาครัฐ คือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้ แก่ผ้ ทู ี่ มีค ุ ณสมบัต ิ
ภายใต้ เงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของบัตรกาหนด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเป็ นบัตรที่มี 2 ชิป
การ์ด (Contact Chip และ Contactless Chip และแถบแม่เหล็ก)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุม่ ผู้พิการ ผู้สงู อายุ ผู้ป่วย ติด เตี ยง หรื อ ผู้ที่ ไม่สามารถเดิน ทางมา
ลงทะเบียนได้ ในปี 2560 โดยเป็ นบัตรแบบ EMV Contactless
การเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าจากสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่ง ในบริเวณสถานี เ ปลี่ยนถ่ายระบบ ทัง้ การ
เปลี่ยนเส้นทางภายในพื ้นที่ชาระเงินเดี ยวกัน และเปลี่ยนไปยังพื ้นที่ชาระเงินใหม่
การเข้าสูพ่ ื ้นที่ชาระเงินแล้ว สถานี ต้นทาง และออกพื ้นที่ ชาระเงินแล้ว สถานีปลายทาง
เที่ ยวโดยสารซึ่งมี มูลค่าสามารถชาระค่าเดิน ทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน า้ เงิน เท่านั น้
ทั ้งนี ม้ ีมลู ค่าและเงื่อนไขตามที่ บริษัทฯ กาหนด
เที่ยวโดยสารซึง่ มีมลู ค่าสามารถชาระค่าเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงเท่านั ้น
ทั ้งนี ม้ ีมลู ค่าและเงื่อนไขตามที่ รฟม. กาหนด
เที่ยวโดยสารซึง่ มีมลู ค่าสามารถชาระค่าเดิน ทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน า้ เงิน และระบบ
รถไฟฟ้ า MRT สายสีม่วง ทั ้งนี ้มีมลู ค่าและเงื่อนไขตามที่ บริษัท ฯ และ/หรื อ รฟม. กาหนด
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“ค่ามัด จาบัตร”

หมายถึง เงินประกันความเสียหายที่ เกิดขึ ้นกับบัตรโดยสาร เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท ฯ กาหนด ทัง้ นี ห้ าก
เกิดความเสียหายกับบัตรโดยสาร บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ามัดจาบัตร
“อัตราค่าโดยสารปกติ” หมายถึง อัตราค่าโดยสารเต็มราคาที่ บริษัทฯเรี ยกเก็บ
“เครื่ องปรับมูลค่าบัต ร หมายถึง เครื่ องอ่านบัตรโดยสารที่ บริษัทฯ ติดตั ้งที่สถานีรถไฟฟ้า MRT หรือสถานที่ อื่น ที่ บริ ษัท ฯ กาหนด
โดยสาร”
เพื่อทาหน้ าที่ ปรับมูลค่าบัตรโดยสารที่มีการทารายการเติมมูลค่าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ บริษัท ฯ
กาหนด
“การใช้งานบัต ร”
หมายถึง การทาธุรกรรมบนบัต ร ได้ แก่ การออกบัตร การเติม มูล ค่าบนบัต ร การเดินทางเข้ าและออกด้ วย
บัตร การทดแทนบัตร การปรับ (Upgrade) บัตร
“การลงทะเบียน
หมายถึง กระบวนการในการทาความรู้จกั ผู้ถือ บัตรโดยสารของบริษัทฯ ซึง่ เป็ น การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่มี
ผู้ถือบัตรโดยสาร”
การประกาศปรั บปรุ ง/เพิ่ม เติม ในปี พ.ศ. 2563 ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ การรู้ จัก ลูกค้ า (Know Your
Customer: KYC) ของพระราชบัญญัติ ระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกระบวนการดังกล่าวประกอบด้ วยขั ้นตอน
การแสดงตนหรื อการระบุตัวตน (Identification) การพิสูจน์ ตัวตน (Verification) และการยื น ยัน
ตัวตน (Authentication) ทัง้ นี ้ ผู้อ อกบัต รโด ยสารใหม่ หรื อ ผู้ถือ บัต รโดยสารเดิ ม ที่ ยังไม่ ได้
ลงทะเบียนและท าการเติมเงินครั ้งแรก ต้ องแสดงตนเพื่อลงทะเบี ยนผู้ถือบัต รโดยสารผูกกับบัต ร
โดยสารทุกใบที่มีอยู่ในครอบครอง โดยใช้หลักฐานการแสดงตน คื อ บัต รประชาชน หรื อ หนังสือ
เดิน ทาง (กรณีเ ป็ นชาวต่า งชาติ) หรื อเอกสารสาคัญ ประจาตัว ที่ รั ฐบาลไทยออกให้ ณ สถานี
รถไฟฟ้ าของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน และระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง หรื อ สถานที่
อื่นที่ บริษัทฯ กาหนด และ ตามขั ้นตอนและวิธีการที่ บริษัทฯ กาหนด
3. สิทธิประโยชน์ (ขยายถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
3.1 บุคคลดังต่อไปนี จ้ ะได้ รับการยกเว้นค่าโดยสาร
1) บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และ/หรือ ไม่เกินวันเกิดอายุครบ 14 ปี และมีชว่ งความสูงไม่เกิน 90 ซม.
2) คนพิการที่ถือบัตรหรือสมุดประจาตัวคนพิการ ซึง่ ออกโดยสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ
3.2 บุค คลที่ มี อายุตั ง้ แต่ 60 ปี ขึ ้นไป และ/หรื อ ตัง้ แต่ วัน เกิ ด อายุครบ 60 ปี จะได้ รับ สิท ธิการลดหย่ อนค่าโดยสารเช่น เดี ยวกั บ
ผู้สงู อายุ
4. การออกตั๋วโดยสารและการใช้ตั๋วโดยสาร
4.1 เหรี ยญโดยสาร
1) ผู้โดยสารสามารถออกเหรียญโดยสารจากเครื่องออกบัตรโดยสารอัต โนมั ติ หรื อ ที่ ห้ องออกบัต รโดยสาร ในระบบรถไฟฟ้า
MRT สายสีน ้าเงิน ตามเวลาให้ บริการที่ บริษัทฯ กาหนดท้ ายประกาศนี ้ หรื อโดยวิธี การอื่น ที่ บริษัท ฯ กาหนด (ทัง้ นี ้ ยกเว้ น
การออกเหรี ยญโดยสารโดยใช้ บัต รสวัสดิการแห่ง รัฐ 4.0 สามารถออกเหรี ย ญโดยสารประเภทเหรี ยญบุค คลทั่วไป ซึง่
บริษัท ฯ ดาเนินการจัดทาพิเศษ ที่ ห้ องออกบัตรโดยสาร ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ บริษัทฯ กาหนดเท่านั ้น)
2) เหรี ยญโดยสารใช้สาหรับการเดินทางเที่ยวเดียว มีอัตราค่าโดยสารตามระยะทางที่ผ้โู ดยสารเลือกเมื่ อท ารายการจากเครื่ อง
ออกบัตรโดยสารอัตโนมัต ิ หรื อที่ ห้องออกบัตรโดยสาร
3) เหรี ยญโดยสารประเภทเหรียญเด็ก สงวนสิท ธิใ์ ห้ ใช้เดินทางเฉพาะผู้โดยสารที่ เป็ น “เด็ก” เท่านัน้
4) เหรี ยญโดยสารประเภทเหรียญผู้สงู อายุ สงวนสิทธิ์ให้ ใช้เดินทางเฉพาะผู้โดยสารที่เป็ น “ผู้สงู อายุ” เท่านัน้
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5) เหรี ยญโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ ในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน และ/หรือระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง
6) เหรี ยญโดยสารสามารถใช้เดินทางภายในเวลาเปิ ดให้ บริการในวัน ที่ ออกเหรี ยญโดยสารและจะต้ องใช้ แตะเข้ า ณ สถานี ที่
ออกเหรี ยญโดยสารเท่านัน้ หากไม่ใช้ เดิน ทางภายในวันที่ อ อกเหรี ยญโดยสารจะถื อว่าเหรี ยญโดยสารนัน้ หมดอายุ แต่
สามารถแลกคื น เงิน ได้ ที่ ห้ องออกบัตรโดยสาร (ทัง้ นี ้ ยกเว้ น เหรี ยญโดยสารที่ ออกโดยใช้บัต รสวัสดิ การแห่ งรัฐ 4.0 ไม่
สามารถแลกคืนได้ )
7) ในกรณีที่มลู ค่าของเหรียญโดยสารต่ากว่าอัตราค่าโดยสารที่เดิน ทาง ผู้โดยสารที่ถือเหรี ยญโดยสารจะต้ องชาระค่ าโดยสาร
ส่วนต่างระหว่างมูลค่าในเหรียญโดยสารกับอัตราค่าโดยสารก่อนออกจากระบบ
8) ในกรณีที่มลู ค่าของเหรียญโดยสารมากกว่าอัตราค่าโดยสารที่ เดินทาง ผู้โดยสารสามารถออกจากระบบโดยหยอดเหรี ยญ
โดยสารคืนที่ประตูอตั โนมัติขาออก
9) ผู้โดยสารที่ ทาเหรี ยญโดยสารชารุดหรื อเสียหายในระหว่างอยู่ในพื น้ ที่ ชาระเงินแล้ ว บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ ตามอัตราที่ บริษัทฯ กาหนด
10) หากเหรี ยญโดยสารไม่สามารถใช้ งานได้ ผู้โดยสารสามารถติด ต่อเจ้า หน้ าที่ ประจาสถานีเพื่อแก้ไขปั ญหาเบื ้องต้ น ได้
4.2 บัตรโดยสาร
1) การออกบัตรโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน สามารถออกบัต รได้ เฉพาะบัต รรถไฟฟ้า MRT สายสีน า้ เงิ น (บัต ร
เอ็มอาร์ที) เท่านั ้น ไม่สามารถออกบัตรรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (บัต รเอ็ม อาร์ ที พลัส) หรื อ บัตรของระบบอื่ น ๆได้ (ยกเว้ น
บัตรจอดรถ) ที่ห้องออกบัตรโดยสาร ภายในเวลาทาการตามประกาศ หรือสถานที่อื่น ที่ บริษัท ฯ กาหนด
2) การออกบัตรโดยสารครัง้ แรกจะต้ องมีการลงทะเบียนผู้ถือบัตรโดยสาร ตามวิธี การที่ บริ ษัทฯ กาหนด ซึ่งบัต รโดยสารจะมี มูลค่า
เริ่มต้ น ค่ามัดจาบัตร และค่าธรรมเนี ยมการออกบัต ร ตามที่ บริษัท ฯ กาหนด
3) การเติมมูลค่าบนบัตรโดยสารในระบบรถไฟฟ้ า MRT สายสีน ้าเงิน สามารถเติมมูลค่าบนบัตรได้ ทั ้งบัตร เอ็มอาร์ ที และบัตร
เอ็มอาร์ที พลัส ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้ แก่ ที่ห้องออกบัต รโดยสาร หรื อ เครื่ อ งออกบัต รโดยสารอัตโนมัติ หรื อ เครื่ อ ง
ปรับมูลค่าบัตรโดยสาร ภายในเวลาทาการ หรื อ สถานที่ อื่น ที่ บริษัท ฯ กาหนด (สาหรับเครื่ องเติมปรับมูลค่าบัต รโดยสาร
ผู้โดยสารต้ องทารายการปรับมูลค่าบัตร ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ บริษัท ฯ กาหนดก่อน) ทัง้ นี ้ หากพบปั ญหาไม่สามารถเติม
มูลค่าที่เครื่ องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ หรือ เครื่ องปรับมูลค่าบัต รโดยสาร สามารถติด ต่อพนักงานประจาสถานีในห้ องออก
บัตรโดยสารเพื่อตรวจสอบปัญหาในเบื ้องต้ นได้
4) ผู้โดยสารที่ ทารายการเติมมูลค่าบัตร ผ่านช่อ งทางออนไลน์ ที่ บริษัท ฯ กาหนด จะต้ องนาบัต รมาปรับมูล ค่าที่ เครื่ องปรั บ
มูลค่าบัตรโดยสาร ของระบบรถไฟฟ้า MRT หรือสถานที่อื่น ที่ บริษัทฯ กาหนด หากไม่มีการด าเนิน การ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้โดยสารจะได้ รับมูลค่าที่ ทารายการเติมมูลค่าบัตร ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทารายการ
5) การเติม มูลค่ าบนบัต ร จะเติม ได้ ที ละขั ้นของหลักร้ อย เช่น 100, 200, … บาท หรื อ ตามที่ บริ ษัทฯ กาหนด ทัง้ นี ม้ ูลค่า
คงเหลือหลังเติมจะต้ องไม่เกินมูลค่า สูงสุดในบัต รที่ บริษัทฯ กาหนด โดยสามารถชาระได้ ทัง้ เงินสด และ/หรื อ บัต รเครดิต/
บัตรเดบิต และ/หรือ รหัสคิวอาร์ หรือสามารถชาระผ่า นช่องทางออนไลน์ ตามที่ บริษัท ฯ กาหนด
6) การเติมมูลค่าบนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.5 มีลกั ษณะเป็ น รูปแบบของสิทธิวงเงินการเดินทาง ซึง่ จะถูก บัน ทึกลงในบัต ร เมื่ อ
แตะบัตรที่ประตูอัตโนมัติขาเข้า ในระบบรถไฟฟ้า MRT ในวันที่ 1 ของทุ กเดื อนหรื อ วันแรกที่ มาใช้ บริการของทุก เดื อ น โดย
ระบบจะตรวจสอบและบันทึกสิทธิวงเงินตามที่ บริษัทฯ กาหนด สาหรับสิท ธิว งเงินการเดินทางบนบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ 2.5
มีอายุการใช้งานถึง ณ วันสิ ้นเดือนของแต่ละเดื อน ไม่มีการสะสมสิทธิวงเงินคงเหลือที่มากกว่า 0 บาท ไปยังเดือนถัดไป
7) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.5 ไม่สามารถเติมมูลค่าได้ ที่ ห้องออกบัตรโดยสาร หรือ เครื่องออกบัตรโดยสารอัต โนมัติ หรื อ เครื่ อ ง
ปรับมูลค่าบัตรโดยสาร ของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน
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8) การเติมมูลค่าหรือเติมเที่ ยวโดยสารบนบัตรโดยสาร ที่ห้องออกบัตรโดยสาร จะมี การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผู้ถือ
บัตรโดยสาร กรณีพบว่าผู้โดยสารยังไม่มี การลงทะเบี ยน จะต้ องมี การลงทะเบี ยนผู้ถือบัต รโดยสารตามวิธีการที่ บริษัทฯ
กาหนด
9) การเติมเที่ยวโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน (ถ้ ามี ) สามารถเติมเที่ ยวโดยสารบนบัตร ได้ ทั ง้ บัต ร เอ็มอาร์ ที
และ บัตร เอ็มอาร์ที พลัส (แต่ไม่สามารถเติมเที่ยวโดยสารบนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ) ที่ ห้ องออกบัต รโดยสาร หรื อ เครื่ อง
ออกบัตรโดยสารอัตโนมัต ิ ภายในเวลาทาการ หรือสถานที่อื่น ที่ บริษัท ฯ กาหนด
10) การเติมเที่ยวโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน (ถ้ ามี) สามารถเติมเที่ ยวโดยสารได้ ทั ง้ เที่ ยวโดยสารเฉพาะของ
ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน และเที่ยวโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้า MRT และที่ สถานี เตาปูน ซึ่ง เป็ นสถานี เปลี่ยน
ถ่ายระบบ สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ 3 ชนิด คือ เที่ยวโดยสารเฉพาะของระบบรถไฟฟ้ า MRT สายสี น า้ เงิน เที่ ย วโดยสาร
เฉพาะของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และเที่ยวโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้า MRT ทัง้ นี เ้ ที่ ยวโดยสารในบัตรสามารถ
มีได้ ทั ้งเที่ยวโดยสารปั จจุบนั และเที่ยวโดยสารล่วงหน้ า
11) เที่ยวโดยสารสาหรับบุค คลทั่วไป (ถ้ ามี) ที่ บริษัท ฯ กาหนดสามารถเติม บนบัต รบุค คลทั่วไป บัต รโดยสารธุร กิจ บัตรร่วม
ธุรกิจ ของบัตร เอ็มอาร์ที / บัตร เอ็มอาร์ที พลัส และไม่สามารถคืนได้
12) เที่ยวโดยสารสาหรับนักเรี ยน นักศึกษา (ถ้ ามี) ที่ บริษัท ฯ กาหนดสามารถเติมบนบัตรนักเรียน นักศึกษา ของบัต ร เอ็มอาร์ ที
/ บัตร เอ็มอาร์ที พลัส และไม่สามารถคืนได้
13) เที่ยวโดยสารบนบัต ร (ถ้ ามี) ต้ องถูกเริ่มใช้งาน นับจากวันที่เติมเที่ยวโดยสาร ภายในระยะเวลาที่ บริษัท ฯ กาหนด หากพ้ น
ระยะเวลาที่กาหนด เที่ยวโดยสารในบัตรจะหมดอายุไม่สามารถใช้เดิน ทางหรื อขอเปลี่ยนแปลง หรื อขอคืนเป็ น เงินสดได้
14) เที่ยวโดยสารที่ เติม บนบัตร (ถ้ ามี) มีอายุการใช้งานนับจากวัน ที่ ใช้ เดินทางครั ้งแรกตามประเภทที่ บริษทั ฯ กาหนด
15) ผู้โดยสารสามารถชาระเงินสาหรับการออกบัต ร การเติมมูลค่าหรื อการเติ มเที่ ยวโดยสารบนบัต ร ได้ ทัง้ เงิน สด และ/หรื อ
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และ/หรือ รหัสคิวอาร์ กรณีชาระด้ วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ต้ องมีมลู ค่าขั ้นต่าต่อครั ง้ ตามที่ บริษัท ฯ
กาหนด
16) บัตร เอ็มอาร์ที / บัตร เอ็มอาร์ที พลัส หรือ บัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ 2.5 สามารถใช้เ ดิน ทางในระบบรถไฟฟ้ า MRT สายสีน า้
เงิน และ/หรื อ ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในห้ วงเวลาให้ บริการของรถไฟฟ้ า MRT ทัง้ นี ้ บัต ร เอ็มอาร์ ที และบัต ร เอ็ม
อาร์ที พลัส (ยกเว้ น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) สามารถใช้ชาระค่าบริการจอดรถยนต์ ณ อาคาร/ลานจอดรถของระบบรถไฟฟ้า
MRT สายสีน ้าเงิน หรือ ระบบรถไฟฟ้ า MRT สายสีม่วงได้ ตามที่ บริษัทฯ กาหนด
17) บัตร เอ็มอาร์ที และบัตร เอ็มอาร์ที พลัส ประเภทบัตรเด็ก สงวนสิทธิ์ให้ ใช้เดินทางเฉพาะผู้โดยสารที่ เป็ น “เด็ก” เท่านัน้
18) บัตร เอ็มอาร์ที และบัตร เอ็มอาร์ ที พลัส ประเภทบัต รนักเรี ยน นักศึ ก ษา สงวนสิท ธิ์ให้ ใช้ เดิน ทางเฉพาะผู้โดยสารที่ เป็ น
“นักเรียน นักศึกษา” เท่านัน้
19) บัตร เอ็มอาร์ที และบัตร เอ็มอาร์ที พลัส ประเภทบัต รผู้สงู อายุ สงวนสิทธิ์ให้ ใช้ เดิน ทางเฉพาะผู้โดยสารที่ เ ป็ น “ผู้สงู อายุ ”
เท่านัน้
20) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สงวนสิทธิ์ให้ ใช้เฉพาะบุคคลที่ มีชื่อ นามสกุล และ/หรือ รูปถ่ายระบุไว้บนกราฟิ กหน้ าบัตรเท่านั ้น
21) เมื่อผู้โดยสารใช้บตั ร เอ็มอาร์ที และบัตร เอ็มอาร์ที พลัส เดิน ทางในระบบรถไฟฟ้า MRT โดยเดิน ทางออกที่ ร ถไฟฟ้า MRT
สายสีน ้าเงิน ระบบจะเลือกหักผลิตภัณฑ์ที่มีบนบัตรตามลักษณะการเดินทาง ซึง่ โดยทั่วไปจะหักผลิต ภัณฑ์ เรี ย งตามลาดั บ
ดังนี ้ 1. เที่ยวโดยสารเฉพาะของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน า้ เงิน 2. เที่ ยวโดยสารเฉพาะของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสี
ม่วง 3. เที่ยวโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้า MRT 4. มูลค่าบนบัตร
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22) เที่ยวโดยสาร และ/หรือ มูลค่าบนบัตรจะลดลงโดยอัตโนมัติ ตามจานวนเที่ ยวการเดิน ทาง และ/หรื อ อัต ราค่าโดยสารของ
ระยะทางที่เดินทาง ตามที่ บริษัท ฯ ก าหนด ทั ง้ นี จ้ านวนเที่ ยวโดยสาร และ/หรื อ มูลค่าคงเหลือในบัตร (ไม่ร วมค่ ามัด จา
บัตร) จะแสดงบนประตูอตั โนมัติเมื่อผ่านออก
23) หากผู้โดยสารที่ใช้บตั ร เอ็มอาร์ที / บัตรเอ็มอาร์ที พลัส เดิน ทางในระบบรถไฟฟ้า MRT เกิน กว่ามูลค่าคงเหลือภายในบัต ร
กรณีน้อยกว่ามูลค่าขั ้นต่าที่สามารถมาออกจากระบบได้ ผู้โ ดยสารสามารถออกจากระบบได้ แต่เมื่ อน าบัตรมาใช้ ในครัง้
ต่อไป ผู้โดยสารต้ องเติมมูลค่า บนบัต รก่อน เพื่ อน าไปหักค่า โดยสารหรื อค่ าบริการที่ ไม่ได้ ชาระครั ง้ ที่ ผ่านมา แต่กรณี
มากกว่ามูลค่าขั ้นต่าที่สามารถออกจากระบบได้ ผู้โ ดยสารต้ องเติมมูลค่าบนบัต รเพื่ อชาระค่าโดยสารหรื อ ค่าบริการก่อ น
ออกจากระบบรถไฟฟ้า
24) ผู้โดยสารที่ ถือบัต รโดยสารที่ ชารุ ดหรื อเสียหาย ไม่สามารถผ่านออกประตูอัตโนมัติ ต้ องส่งคื น บัต รโดยสารให้ พนักงาน
พร้ อมกับแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (ถ้ ามีการลงทะเบียนผู้ถือ บัต รโดยสารไว้ แล้ ว) โดยบริ ษัท ฯ จะท าการคื น เงิน ให้ ตาม
มูลค่าคงเหลือในบัตร ตามขั ้นตอนและวิธีการที่ บริษัท ฯ กาหนด ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่า ธรรมเนี ยม
หรือค่าใช้จา่ ยในการด าเนินการ แล้วแต่กรณี
25) บัตรโดยสารมี เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่ หยุด ใช้งานกาหนดไว้ หากผู้โดยสารไม่ มีการใช้ง านบัต รโดยสารเกิน ระยะเวลา
หยุดใช้งาน บัตรจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ อย่า งไรก็ตามสามารถเติมมูลค่าและ/หรือเที่ยวโดยสารบนบัต ร ที่ ห้ องออกบัตร
โดยสาร เพื่ อให้ บัต รกลับ มาใช้ ง าน ได้ อีก ครัง้ ทั ง้ นี บ้ ัต รต้ องยัง ไม่ ห มดอายุ บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมกรณีเกินระยะเวลาหยุดใช้งานตามอัตราที่ บริษัท ฯ กาหนด
26) บัตรโดยสารมี อายุการใช้งาน หากพ้ นกาหนดอายุใช้งานของบัต ร ผู้โดยสารจะไม่ สามารถใช้ งานบัต รได้ ซึ่งผู้โดยสารที่ ถือ
บัตร เอ็มอาร์ที สามารถขอท ารายการทดแทนบัต ร โดยแสดงหลักฐานยืน ยันตัวตน (ถ้ามี การลงทะเบียนผู้ถือ บัต รโดยสารไว้
แล้ว ) ที่ ห้ องออกบัตรโดยสาร ในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน า้ เงิน ตามขั ้นตอนและวิธีการที่ บริ ษัท ฯ กาหนด สาหรั บ
ผู้โดยสารที่ ถือบัตร เอ็มอาร์ที พลัส สามารถขอทารายการทดแทนบัตร โดยแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (ถ้ ามี การลงทะเบีย น
ผู้ถือบัต รโดยสารไว้ แล้ ว) ที่ ห้ องออกบัต รโดยสาร ในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ บริษัท ฯ
กาหนด
27) ผู้โดยสารที่ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.5 เดิน ทางในระบบรถไฟฟ้า MRT จะไม่ สามารถใช้ งานบัต รได้ เมื่ อบัต รมี สทิ ธิวงเงิน
การเดิน ทางติดลบและยังไม่ถึงกาหนดเติมสิทธิในเดือนถัดไป/ บัตรถูกระงับสิทธิการใช้งาน/ บัตรมีปัญหาไม่สามารถใช้ง าน
ได้ (ติดต่อ ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ โทรศัพท์ 0 2109 2345 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.)
5. ผู้โดยสารที่ เข้าและออกจากพื น้ ที่ ชาระเงิน แล้ วภายในสถานี เ ดี ยวกัน จะต้ องชาระค่าโดยสารในอัต ราค่าโดยสารตามประเภทของ
เหรี ยญโดยสารและบัต รโดยสารที่ บริษัท ฯ เรี ยกเก็บ ณ ขณะนั น้ ยกเว้ น กรณี ที่ ผ้ โู ดยสารยังไม่ได้ ออกจากระบบและอยู่ในพื น้ ที่ ชาระ
เงินแล้ว ไม่เกิน 5 นาที จะได้ รับการยกเว้น ค่าโดยสาร
6. ผู้โดยสารคนใดที่เข้าอยูใ่ นพื ้นที่ชาระเงินแล้วเกินกว่า ระยะเวลาที่กาหนด ต้ องชาระค่าธรรมเนี ยม ตามที่ บริษัท ฯ กาหนด ทัง้ นี ้ สาหรับ
ผู้โดยสารที่ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 2.5 บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ น เงินสด เท่านัน้
7. ผู้โดยสารที่ ทาเหรี ยญโดยสารหรือบัตรโดยสารสูญหายระหว่างเดินทาง ต้ องชาระค่า ธรรมเนี ยมให้ แก่ บริษัท ฯ ก่อนออกจากพื น้ ที่ ชาระ
เงินแล้ว ตามอัตราค่าธรรมเนียม และวิธีการที่ บริษัท ฯ กาหนด
8. การเข้าหรื อออกจากพื ้นที่ชาระเงินแล้ว
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8.1 การเข้ าหรื อออกจากพื น้ ที่ ชาระเงินแล้ว ระบบจะบันทึ กรายละเอี ยดไว้ ในตั๋วโดยสาร ซึ่งถื อเป็ นหลักฐานที่ ถูกต้ องที่ สุด โดย
จะต้ องมีการบันทึกเวลาเข้าและออกจากพื น้ ที่ ชาระเงิน แล้ วในแต่ ละเที่ ยวของการเดินทาง ซึง่ เหรี ย ญโดยสาร 1 เหรี ยญ หรื อ
บัตรโดยสาร 1 ใบ ใช้สาหรับการเดินทางของผู้โดยสาร 1 คนเท่านัน้ หากผู้โดยสารคนใดมี พฤติก รรมที่ ใช้ บัตรโดยสารไม่ถูกต้ อง
ตามลาดับการใช้ เช่น ไม่มีการบันทึกเข้าแต่ผ้โู ดยสารได้ อยู่ในพื ้นที่ชาระเงิน แล้วเรี ยบร้ อยแล้ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ย ก
เก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราและวิธีการที่ บริษัท ฯ กาหนด
8.2 หากผู้โดยสารมีพฤติกรรมที่ใช้ตั๋วโดยสารไม่ถูกต้ อง เช่น ใช้เหรียญโดยสาร/บัตรโดยสารผิดประเภท หรื อใช้เ หรี ยญโดยสาร/บัต ร
โดยสารผิด วัตถุประสงค์ มีผลให้ ชาระค่าโดยสารไม่เต็มจานวน หรือไม่ใช้ เหรียญโดยสาร/บัต รโดยสารในการเดิน ทางปกติ มี ผล
ให้ ไม่ได้ ชาระค่าโดยสารในการเดิน ทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเรี ยกเก็บ ค่าธรรมเนี ย มตามอัต ราและวิธี การที่ บริษัท ฯ
กาหนด
8.3 หากมูลค่าเงิน ในเหรียญโดยสารมี มูลค่ามากกว่าค่าโดยสารที่ ผ้โู ดยสารใช้ เดินทางจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินส่วนต่าง
9. การทดแทนและการคืนตั๋วโดยสาร
9.1 เหรี ยญโดยสารที่ยังไม่ได้ ใช้เดินทางและอยูใ่ นสภาพสมบูร ณ์ (ไม่ บิ่น แตก หัก มี ร อยร้ าว / ไม่ได้ ออกด้ วยบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ
4.0) ทั ้งที่ยังไม่ถูกแสดงหรือถูกแสดงที่ประตูอัตโนมัต ิขาเข้าแล้วก็ตาม และ/หรือตามที่ บริษัทฯ กาหนด สามารถแลกคื น เป็ นเงิน
ได้ ตามมูลค่าที่บนั ทึกไว้ในเหรียญโดยสาร ซึง่ ถือเป็ น หลักฐานที่ถูกต้ องที่สดุ ทั ้งนี ้หากเหรี ยญโดยสารชารุ ด หรื อเสียหาย บริ ษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยในการด าเนินการตามอัตราและวิธีการที่ บริษัท ฯ กาหนด
9.2 การคืนเหรียญโดยสารตามข้อ 9.1 จะต้ องส่งมอบเหรียญโดยสารคืนให้ พนักงานที่ห้ องออกบัตรโดยสาร ตามขั ้นตอนและวิธีการ
ที่ บริษัทฯ กาหนด ภายในเวลาทาการของห้ องออกบัตรโดยสารตามตารางแนบท้ ายประกาศ
9.3 การคืนบัตรโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน สามารถคื นบัตรได้ ทัง้ บัตร เอ็มอาร์ที และ บัต ร เอ็มอาร์ ที พลัส ในกรณี
ที่ระบุวา่ สามารถขอคืนบัตรได้ ในข้อกาหนดทางธุรกิจของบัต รนัน้ ๆ หรื อ มี การอนุมัติเ พิ่มเติมภายหลัง ที่ ห้ องออกบัต รโดยสาร
ภายในเวลาทาการ หรือสถานที่อื่นที่ บริษัท ฯ กาหนด ทั ้งนี ้หากบัตรโดยสารมี การลงทะเบียนผู้ถือบัตรโดยสารไว้ แล้ว การคื นบัต ร
โดยสาร ที่ ห้องออกบัตรโดยสาร จะต้ องมี การยืนยัน ตัวตนผู้ถื อบัต รโดยสาร ตามขั ้นตอนและวิธีก ารที่ บริ ษัท ฯ กาหนด จึ งจะ
ดาเนินการคืนบัต รโดยสารได้
9.4 บัตรโดยสารที่ สามารถขอคืนบัต ร ได้ แก่ บัตรบุค คลทั่วไป บัต รเด็ก บัตรผู้สงู อายุ บัตรนักเรี ยน นักศึกษา ที่ มี ห น้ าบัต รปกติทั่วไป
และบัตรอื่นๆ ตามที่ บริษัทฯ กาหนด
9.5 การขอคื นบัตรโดยสารนั ้น เป็ นความประสงค์ข องผู้โดยสาร (ยกเว้ น บัต รที่ มีเงื่ อนไขระบุว ่าไม่ สามารถคื นบัต รได้ ) บริษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องตามเงื่อนไขการออกตั๋ว โดยสาร ทัง้ นี ผ้ ้โู ดยสารจะได้ รับเงินค่ามัด จา
บัตรคืน (ถ้ ามี) พร้ อมมูลค่าคงเหลือในบัตร ยกเว้น เที่ยวโดยสารในบัตรที่ ไม่สามารถขอคื นได้ ซึ่ง การขอคื น บัตรโดยสารเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่ บริษัท ฯ กาหนด โดย บริษัท ฯ มีการกาหนดเงื่อนไขมูลค่าคงเหลือ ในบัตร (รวมค่า มัดจาบัต ร) ที่ สามารถรับ คื น เงิน
สดได้ ที่สถานีด้ วย
9.6 บัตรโดยสาร ที่ร ะบุวา่ สามารถคืนบัตรได้ และมีปัญหาการชารุ ด ทางกายภาพ เช่น บัต รหัก/บัต รงอ เป็ นรอย บิ่น ฉี ก ขาด แตก
เจาะรู มีรอยขีด/เขียน เป็ นต้ น ผู้โดยสารสามารถดาเนินการขอคืนบัตรได้ หากบัตรโดยสารสามารถตรวจสอบมูลค่าการเดิ นทาง
คงเหลือในบัตรได้ โดยจะได้ รับคืนมูลค่า การเดินทางคงเหลือของบัตรโดยสาร แต่ไม่ได้ รับค่ามัด จาบัตรคืน (ถ้ ามี)
9.7 หากบัต รโดยสารมี ปั ญหา ไม่สามารถใช้ง านได้ ตามปกติ และไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ที่ ห้ องออกบัต รโดยสาร ผู้โดยสาร
สามารถดาเนินการขอคืน บัตรได้ และยังคงได้ รับค่ามัดจาบัตร (ถ้ ามี ) ยกเว้ น ในกรณี ไม่สามารถตรวจสอบมูลค่าการเดิ นทาง
คงเหลือในบัตรได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมูลค่าการเดิน ทางคงเหลือและค่ามัดจาบัตร (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้โดยสาร
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9.8 การเปลี่ยนหรือทดแทนบัตรโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT สายน า้ เงิน สามารถทดแทนบัตรได้ เฉพาะบัต ร เอ็มอาร์ ที เท่านัน้ ที่
ห้ องออกบัตรโดยสาร ภายในเวลาท าการ หรื อสถานที่ อื่ น ที่ บริษัท ฯ กาหนด ทัง้ นี ห้ ากบัตรโดยสารมี การลงทะเบีย นผู้ถื อบัต ร
โดยสารไว้แล้ว การทดแทนบัตรโดยสาร ที่ ห้องออกบัต รโดยสาร จะต้ องมี การยืนยัน ตัวตนผู้ถื อบัต รโดยสาร ตามขั ้นตอนและ
วิธีการที่ บริษัทฯ กาหนด จึงจะดาเนินการทดแทนบัตรโดยสารได้
9.9 บัตรโดยสารที่ ต้องการแลกเปลี่ยนหรือออกทดแทนนั ้นจะต้ องเป็ นบัตรโดยสารที่ ใกล้ก าหนดระยะเวลาการเปลี่ยนบัตรโดยส าร
(บัตรโดยสารหมดอายุ) หรือบัตรโดยสารที่ มีปัญหาทางด้ านเทคนิคไม่สามารถอ่านได้ และหมายเลขบนหลังบัตรยังไม่ถูกท าลาย
เท่านัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขการออกตั๋ว โดยสาร
9.10 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.5 ไม่สามารถขอคืน หรือออกบัตรทดแทนที่ ห้ องออกบัต รโดยสาร ในระบบรถไฟฟ้า MRT (ติด ต่ อ ศูน ย์
ลูกค้ า สัมพันธ์บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ โทรศัพท์ 0 2109 2345 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.)
9.11 บัตรโดยสารทุกประเภท (ยกเว้นบัตรสวัสดิ การแห่ งรั ฐ 2.5 และบัต รจอดรถ) ที่ มีการลงทะเบียนผู้ถือ บัตรไว้ แล้ว หากสูญหาย
สามารถติดต่อขอคืนมูลค่าบนบัต รได้ โดยแสดงหลักฐานยืน ยันตัวตน ที่ห้องออกบัตรโดยสาร ในระบบรถไฟฟ้า MRT หรือสถานที่
อื่นตามที่ บริษทั ฯ กาหนด ตามขั ้นตอนและวิธีการที่ บริษทั ฯ กาหนด ทั ้งนี ้ บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนี ยม
หรือค่าใช้จา่ ยในการด าเนินการ แล้วแต่กรณี
10. บริษัท ฯ จะไม่รับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์ของตั๋วโดยสารที่มิได้ ออกโดย บริษัท ฯ หรือตัวแทนที่ได้ รับสิทธิ์
11. ผู้โดยสารที่ เคยได้ รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่ บริษัท ฯ กาหนด แต่สทิ ธิ์ดังกล่าวได้ ห มดวาระลงแล้ วในปั จจุบัน เช่น ผู้โดยสารที่ เคยเป็ น
นักเรียน นักศึกษา แต่ปัจจุบนั จบการศึกษาแล้ว เป็ นต้ น จะไม่สามารถใช้ บัต รโดยสารประเภทนัน้ ๆ ได้ อี กต่อ ไป เนื่ องจากผิด เงื่อนไข
การใช้ตั๋วโดยสาร ซึง่ ผู้โดยสารสามารถทาการขอคื นบัตรโดยสารดังกล่าวได้ ที่ห้องออกบัต รโดยสาร
12. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ มีการนาบัตรโดยสารไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ อื่น ใดนอกเหนื อจากการชาระค่าเดิน ทาง/ค่าบริการจอดรถใน
ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงิน และการชาระค่าเดินทาง/ค่าบริการจอดรถในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงที่ กาหนดไว้ ในเงื่อนไข
การออกตั๋วโดยสาร
13. บุคคลที่ ใช้ เหรี ยญโดยสาร/บัตรโดยสารโดยมิชอบหรื อฝ่ าฝื นข้อกาหนดในเงื่ อนไขการออกตั๋วโดยสารและก่อ ให้ เกิด ความเสียหายแก่
บริษัท ฯ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่ จะดาเนินการตามกฎหมาย และในกรณีที่ บริษัท ฯ เห็น ว่าจาเป็ นต้ องมี การไต่สวน บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์
ที่จะยึดเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสารจนกว่าการไต่สวนจะเสร็จสิน้
14. บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่ จะแก้ ไขและเปลี่ย นแปลงเงื่อ นไขการออกตั๋วโดยสาร โดยบริษัท ฯ จะประกาศให้ ทราบถึงการแก้ ไข การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่า วในโอกาสต่อไป
15. ขั ้นตอนและวิธีการตามเงื่อนไขการออกตั๋วโดยสารฉบับนี ใ้ ห้ เป็ นไปตามที่ บริษัทฯ กาหนด
ประกาศ ณ วัน ที่ 8 สิงหาคม 2563
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ตารางแนบท้ ายประกาศ เรื่ องเงื่อนไขการออกตั๋วโดยสาร
ตารางที่ 1 เวลาทาการ
เวลา

เวลา

(วันจันทร์ – ศุกร์)

(วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

เวลาเปิ ด ให้ บริการของสถานี
เวลาทาการของเครื่ องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ
เวลาให้ บริการของรถไฟฟ้า
เวลาทาการของห้ องออกบัตรโดยสาร
เวลาทาการของเครื่ องปรับมูลค่าบัต รโดยสาร

05.30 น. ถึง 24.00 น.
05.30 น. ถึง 23.50 น.
05.30 น. ถึง 24.00 น.
05.30 น. ถึง 24.00 น.
05.30 น. ถึง 23.50 น.

06.00 น. ถึง 24.00 น.
06.00 น. ถึง 23.50 น
06.00 น. ถึง 24.00 น.
06.00 น. ถึง 24.00 น.
06.00 น. ถึง 23.50 น.

เวลาให้ บริการรับชาระเงิน ด้ วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

05.30 น. ถึง 23.50 น.

06.00 น. ถึง 23.50 น.

เวลาเปิ ด ให้ บริการของอาคาร/ลานจอดรถ

05.00 น. ถึง 01.00 น.
(ของวันถัดไป)

05.00 น. ถึง 01.00 น.
(ของวันถัดไป)

อ้ างถึง
4.1 (1)
4.1 (6)
4.2 (1)
4.2 (3)
4.2 (5)/
4.2 (15)
4.2 (16)

เรื่ อง

ตารางที่ 2 บัตรโดยสาร
อ้ างถึง
เรื่ อง
จานวนเงิน
4.2 (2) มูลค่าของการออกบัตรโดยสารครัง้ แรก
1. บัตรบุคคลทั่วไป บัตรนักเรี ยน นักศึกษา บัต รเด็ก และบัต ร 180 บาท (มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจาบัต ร 50 บาท
ผู้สงู อายุ
และค่าธรรมเนี ยมการออกบัต ร 30 บาท)

4.2 (5)

4.2 (5)/
4.2 (15)
9.3/9.4/
9.11

2. บัตรโดยสารธุร กิจ และบัตรร่วมธุรกิจ
มูลค่าสูงสุดในบัตรโดยสาร
1. บัตรบุคคลทั่วไป บัตรนักเรี ยน นักศึกษา บัต รเด็ก และ
บัตรผู้สงู อายุ
2. บัตรโดยสารธุร กิจ และบัตรร่วมธุรกิจ
มูลค่าขั ้นต่าต่อครัง้ ของการรับชาระเงินด้ วยบัตรเครดิต/
บัตรเดบิต (ไม่จากัด จานวนการออกบัตรหรือการเติมมูลค่า)
การคืนมูลค่าคงเหลือในบัตรโดยสาร (รวมค่ามัด จาบัตร)
1. บัตรบุคคลทั่วไป บัตรนักเรี ยน นักศึกษา บัต รเด็ก และบัต ร
ผู้สงู อายุ

ตามที่ บริษัท ฯ กาหนด (ไม่มีค่ามัดจาบัตร)

2. บัตรโดยสารธุร กิจ

ไม่รับคื นบัตรทุกกรณี (หากบัต รมี การลงทะเบี ยนผู้ถื อบัต รไว้
สูญหาย คืนเป็ นคูปองเพื่อใช้เดินทาง ภายใน 14 วัน)
ไม่รับคื นบัตรที่ สถานี
(สามารถติดต่อองค์กร/ธนาคารที่ ออกบัตร)
ไม่รับคื นบัตรที่ สถานี
(สามารถติดต่ออาคาร/ลานจอดรถที่ ออกบัตร)
ไม่รับคื นบัตรทุกกรณี
(สามารถติดต่อศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ)
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3. บัตรร่วมธุรกิจ
4. บัตรจอดรถ
9.10

5. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 10,000 บาท
300 บาท

น้ อยกว่า 300 บาท สาม ารถรั บ คื น เป็ นเงิน สดได้ ที่ สถานี
มากกว่ าหรื อเท่ า กั บ 300 บาท คื น เงิ น โดยโอนเ ข้ า บั ญชี
ธนาคารในประเทศของผู้โดยสาร ภายใน 14 วันทาการ

ตารางที่ 3 เวลาใช้งานเหรียญโดยสาร บัตรโดยสาร และเที่ยวโดยสาร
อ้ างถึง
4.1 (6)
4.2 (13)
4.2 (14)
4.2 (25)
4.2 (26)

เรื่ อง
อายุเหรียญโดยสาร
วันเริ่มใช้งานเที่ยวโดยสาร นับจากการเติมเที่ยวโดยสาร
อายุการใช้งานเที่ยวโดยสาร
หมดระยะเวลาหยุดใช้งานบัต รโดยสาร
อายุบัตรโดยสาร

เวลา
ณ วันที่ออกเหรียญ
ภายใน 45 วัน
ตามประเภทของเที่ยวโดยสาร
เกิน 2 ปี นับจากวันที่ มีการใช้งานบัตรครัง้ สุดท้ าย
10 ปี

ตารางที่ 4 ระยะเวลาที่กาหนดให้ อยู่ในพื ้นที่ชาระเงินแล้ว และค่าธรรมเนี ยมกรณีเกินเวลา
อ้ างถึง
ระยะทางจากสถานีต้น ทางถึง ระยะเวลาที่ อยู่ในพื ้นที่
ค่าธรรมเนียม (*/**)
ปลายทาง
ชาระเงินแล้วต้ องไม่เกิน
6
สถานี เดียวกันหรือทุกสถานี
180 นาที
อัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดที่ บริษัทฯ เรียกเก็บ ณ เวลานั ้นๆ
หมายเหตุ * อัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด หมายถึง อัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดของการเดิ น ทางข้ ามระบบระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสี
น ้าเงินและรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่ บริษัท ฯ เรี ยกเก็บ ณ เวลานั ้นๆ
** ขอสงวนสิทธิ์ให้ การพิจารณาเก็บค่า ธรรมเนี ยมอยู่ในดุลพินิจของ บริษัทฯ
ตารางที่ 5 ค่าธรรมเนียม
อ้ างถึง
กรณี
ค่าธรรมเนียม (*/**)
4.1 (9) เหรี ยญโดยสารชารุดหรื อเสียหาย
อัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดที่ บริษัท ฯ เรี ยกเก็บ ณ เวลานั ้นๆ
4.2 (2) การออกบัตร บัตรบุคคลทั่วไป บัต รนักเรี ย น นั กศึกษา บัต ร 30 บาท
เด็ก และ บัตรผู้สงู อายุ
4.2 (24)/ บัตรโดยสารชารุ ดหรือเสียหาย (บัตรหัก/บัตรงอ เป็ น รอย บิ่น 50 บาท
9.6/9.11 ฉี ก ขาด แตก เจาะรู มี ร อยขีด /เขี ย น เป็ นต้ น) หรื อ บัต ร
โดยสารสูญหาย (กรณีขอคืนมูลค่าในบัต ร)
7
เหรี ยญโดยสาร/บัตรโดยสารหายในพื ้นที่ ชาระเงินแล้ว
อัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดที่ บริษัท ฯ เรี ยกเก็บ ณ เวลานั ้นๆ
4.2 (25)/ บัตรโดยสารที่ เกิน กาหนดระยะเวลาหยุดใช้งาน 2 ปี (ไม่ได้ มี 50 บาท ต่อปี สูงสุดไม่เ กิน มูลค่าคงเหลือ รวมค่ามัด จาบัต ร
9.5
การใช้ งานบัต ร***เกิน กว่าเวลา 2 ปี เศษของปี ให้ นับเป็ น (กรณีมีก ารขอคื นบัต ร หากตรวจสอบและมี มูล ค่าคงเหลือ
หนึ่ง ปี ) ไม่ว่า จะมี ก ารขอคื น บัต ร หรื อ ไม่ มีการขอคื น บัต ร จะดาเนิน การตามขั ้นตอนการคืนมูลค่าบนบัตร)
ดังกล่าวก็ตาม
8.1
เดิน ทางในระบบโดยไม่ถูกต้ องตามลาดับการใช้
อัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดที่ บริษัท ฯ เรี ยกเก็บ ณ เวลานั ้นๆ
8.2
เดิ น ทางในระบบโดยใช้ เ หรี ยญโดยสาร/บัต รโดยสารผิด ไม่เกิน 20 เท่าของอัตราค่าโดยสารร่วมสูง สุด ที่ บริษัท ฯ เรี ยก
ประเภท หรือผิดวัตถุประสงค์ มีผลให้ ชาระค่าโดยสารไม่เ ต็ม เก็บ ณ เวลานั ้นๆ
จานวน รวมถึงการไม่ใช้เหรี ยญโดยสาร/บัต รโดยสารในการ
เดิน ทาง มีผลให้ ไม่ได้ ชาระค่าโดยสาร
หมายเหตุ * อัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด หมายถึง อัต ราค่าโดยสารร่วมสูงสุด ของการเดิน ทางข้ ามระบบระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสี
น ้าเงินและรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่ บริษัท ฯ เรี ยกเก็บ ณ เวลานั ้นๆ
** ขอสงวนสิทธิ์ให้ การพิจารณาเก็บค่า ธรรมเนี ยมอยู่ในดุลพินิจของ บริษัทฯ
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*** การใช้ งานบั ต ร หมายถึง การท าธุ ร กรร มบนบั ต ร ได้ แก่ การ ออกบั ต ร การเติ ม มูล ค่ า /เที่ ย วโดยสารบนบัต ร
การเดิน ทางเข้าและออกด้ วยบัต ร การทดแทนบัต ร การปรับบัตร
ตารางที่ 6 การให้ บริการ
อ้ างถึง
การให้ บริการ
4.2 (1) ออกบัตรโดยสาร
4.2 (3)/ เติมมูลค่าบัตรโดยสาร
4.2 (5)
4.2 (9) เติมเที่ยวโดยสารร่วม (Multi Line Pass)
4.2 (9) เติมเที่ยวโดยสารสายสีน า้ เงิน (BL Pass)
4.2 (9) เติมเที่ยวโดยสารสายสีม่วง (PL Pass)
9.3/9.11 คืนมูลค่าบนบัตรโดยสาร
9.6
ตรวจสอบบัตรโดยสาร
9.8
เปลี่ยน/ทดแทนบัตรโดยสาร
หมายเหตุ

 = มีการให้ บริการ

บัตร เอ็มอาร์ที

บัตร เอ็มอาร์ที พลัส

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.5


































 = ไม่มีการให้ บริการ
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