การบรการบนทาง เศ
การบริการบนทางพิเศษนับว่าเป็นหัวใจของการบริหารงานของบริษัท ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท
จึงได้มงุ่ มัน่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพของการให้บริการ เพือ่ สร้างความประทับใจแก่ผใู้ ช้บริการทางพิเศษ โดยคำานึงถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำาหรับการบริการที่เป็นหนึ่งของบริษัท บริษัทจัดให้มีการบริการด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์

ด้านการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์

บริษทั จัดให้มศี นู ย์ควบคุมระบบทางพิเศษศรีรชั ทางพิเศษ
สายศรีรัช วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรักษา โดยมี
พนักงานสื่อสารทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ
หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่
ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ และถนนด้านล่างเพื่อคอยให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการทางพิเศษตลอด 24 ชม. โดยมีอุปกรณ์เพื่ออานวย
ความสะดวกในการสื่อสาร คือ
• โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
โทรทัศน์วงจรปิดติดตัง้ บนทางพิเศษเป็นระยะๆ ตลอดแนว
เส้นทาง เพือ่ ตรวจสอบดูสภาพจราจรและเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้
บนทางพิเศษ ทาให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษมั่นใจได้ว่าจะได้รับ
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

• โทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS)
โทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งบนทางพิเศษทุกระยะ 1 กิโลเมตร ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้ติดต่อกับพนักงานสื่อสารที่
ศูนย์ควบคุม โดยกดแกนเหล็กหรือปุ่มสีเขียวเรียกเข้ามาที่ศูนย์ฯ พนักงานสื่อสารจะหันกล้องโทรทัศน์ ( ) ตัวที่ใกล้กับตาแหน่ง
ของโทรศัพท์ที่มีการเรียกเข้ามา และจะสามารถเห็นภาพตาแหน่งที่มีการเรียกเข้ามาพร้อมกับเครื่องบันทึกเสียงและภาพ บันทึกการติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้บริการทางพิเศษ กับพนักงานสื่อสาร
• ป้ายข้อความ (VMS)
บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร และเหตุการณ์สาคัญต่างๆ
ผ่านทางป้ายข้อความ ซึ่งติดตั้งก่อนทางแยกต่างๆ บนทางพิเศษ

ด้านการจัดการจราจร

การประสานงานเพื่อการจัดการจราจรเป็นภารกิจประจาวันที่บริษัทจะต้อง
ประสานงานกับกองจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าทีต่ ารวจสถานี
ตารวจทางด่วน 2 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาการจราจรติดขัด เช่น บริเวณที่เป็นทางขึ้น ลงหรือบริเวณที่
มีการจราจรหนาแน่นโดยอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในการจัดการจราจร คือ
• ป้ายสัญญาณจราจร (MS)
บริษัทได้ติดตั้งป้ายสัญญาณในการแสดงสัญญาณจราจรเพื่อเตือนผู้ใช้ทาง
ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เช่น กาหนดความเร็วบนทางพิเศษในกรณีฝนตก หรือ
การกาหนดทิศทางจราจร
• ด่านชั่งนำ้าหนักรถบรรทุก (Weighing Stations)
บริษัทได้คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยจัดให้มีด่าน
ชั่งน้าหนักรถบรรทุกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด หากพบว่า
รถบรรทุกมีน้าหนักเกินกว่าที่กาหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้วิ่งขึ้นบนทางพิเศษ
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ในกรณี ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางพิ เ ศษประสบอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เครื่ อ งยนต์ ขั ด ข้ อ ง
บนทางพิเศษ พนักงานกู้ภัยจะให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเครื่องยนต์จนสามารถวิ่ง
ต่อไปได้ หรือหากไม่สามารถแก้ไขได้กจ็ ะช่วยลากจูงรถจากบนทางพิเศษลงไปยังบริเวณ
ที่ใกล้ที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ต้องเติมน้ามัน หรือค่าผงเคมี
ขจัดคราบน้ามันจากการเกิดอุบัติเหตุ
• ค่านำ้ามัน
ในกรณีนา้ มันหมด พนักงานจะเติมน้ามันให้เพือ่ ให้สามารถนารถลงไปจากทางพิเศษ
และหาสถานี บ ริ ก ารน้ า มั น ได้ อั ต ราค่ า น้ า มั น ขึ้ น กั บ ราคาท้ อ งตลาด โดยเฉลี่ ย
จะประมาณ 100 บาท เท่านั้น
• ค่าผงเคมี
ในกรณีรถมีปัญหาและมีคราบน้ามันไหลออกมาบนถนน ทางพนักงานจาเป็นต้อง
ใช้สารเคมีขจัดคราบน้ามันดังกล่าว เพือ่ ความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษคนอืน่ ๆ

หมายเลข ทรศั ท์ที่ควรทราบ
สอบถามสภาพจราจรและแจ้งเหตุบนทางพิเศษ
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช วงแหวนรอบนอกฯ
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายกาญจนาภิเษก
(บางพลี สุขสวัสดิ)
สถานีตารวจทางพิเศษเฉลิมมหานคร
สถานีตารวจทางพิเศษศรีรัช
สถานีตารวจทางพิเศษสายศรีรัช วงแหวนรอบนอกฯ
สถานีตารวจทางพิเศษอุดรรัถยา (ปทุมธานี)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
สานักงานสาขา 1 ธุรกิจทางด่วน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่

โทร
1543 66 (0) 2664 6400
โทร โทรสาร 66 (0) 2240 0709
โทร
66 (0) 2664 6400 66 (0) 2248 7574 6
66 (0) 2641 4611 ต่อ 7007
โทรสาร
66 (0) 2247 1994
โทร
66 (0) 2555 0255
โทรสาร
66 (0) 2555 0281
โทร
66 (0) 2319 9730 9 ต่อ 4610 11
โทรสาร
66 (0) 2319 9730 9 ต่อ 4623
โทร
66 (0) 2567 5700 ต่อ 7171 66 (0) 2567 5680
โทรสาร
66 (0) 2567 5700 ต่อ 7155
โทร
66 (0) 2746 9800 4 ต่อ 5501
66 (0) 2746 9799
โทรสาร
66 (0) 2746 9799
โทร
66 (0) 2442 0876 7
โทรสาร
66 (0) 2442 0899
โทร
66 (0) 2249 8007
โทรสาร
66 (0) 2249 8007 66 (0) 2240 0147
โทร โทรสาร 66 (0) 2248 6891 5
โทร
66 (0) 2555 0275
โทรสาร
66 (0) 2555 0281
โทร
66 (0) 2567 5682 3
โทร
66 (0) 2641 4611
โทรสาร
66 (0) 2641 4610
โทร
66 (0) 2579 5380 9 66 (0) 2558 9800
โทรสาร
66 (0) 2561 2984 66 (0) 2579 8737
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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