
การบรการบนทางพเศษ

การบริการบนทางพิเศษนับว่าเป็นหัวใจของการบริหารงานของบริษัท ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท
จงึได้มุง่ม่ันพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร เพือ่สรา้งความประทับใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ โดยคำานงึถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำาหรับการบริการที่เป็นหนึ่งของบริษัท บริษัทจัดให้มีการบริการด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์
บรษิทัจดัใหม้ศีนูยค์วบคมุระบบทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษ

สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรักษา โดยมี
พนักงานสื่อสารทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ
หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่
ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ และถนนด้านล่างเพื่อคอยให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการทางพิเศษตลอด 24 ชม. โดยมีอุปกรณ์เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการสื่อสาร คือ

1.ด้านการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์

2.ด้านการจัดการจราจร

  • โทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS)
   โทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งบนทางพิเศษทุกระยะ 1 กิโลเมตร ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้ติดต่อกับพนักงานสื่อสารที่ 
ศูนย์ควบคุม โดยกดแกนเหล็กหรือปุ่มสีเขียวเรียกเข้ามาที่ศูนย์ฯ พนักงานสื่อสารจะหันกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ตัวที่ใกล้กับตําแหน่ง
ของโทรศัพท์ที่มีการเรียกเข้ามา และจะสามารถเห็นภาพตําแหน่งที่มีการเรียกเข้ามาพร้อมกับเครื่องบันทึกเสียงและภาพ บันทึกการติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้บริการทางพิเศษ กับพนักงานสื่อสาร

• ป้ายข้อความ (VMS) 
  บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร และเหตุการณ์สําคัญต่างๆ  
ผ่านทางป้ายข้อความ ซึ่งติดตั้งก่อนทางแยกต่างๆ บนทางพิเศษ

 • โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 โทรทศันว์งจรปดิตดิตัง้บนทางพเิศษเปน็ระยะๆ ตลอดแนว
เสน้ทาง เพือ่ตรวจสอบดูสภาพจราจรและเหตกุารณต์า่งๆ ทีเ่กดิขึน้
บนทางพิเศษ ทําให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษมั่นใจได้ว่าจะได้รับ 
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ด้านการจัดการจราจร
การประสานงานเพื่อการจัดการจราจรเป็นภารกิจประจําวันที่บริษัทจะต้อง

ประสานงานกบักองจราจร การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย และเจา้หนา้ทีต่าํรวจสถานี
ตํารวจทางด่วน 2 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ  
โดยเฉพาะในช่วงเวลาการจราจรติดขัด เช่น บริเวณที่เป็นทางขึ้น-ลงหรือบริเวณที่ 
มีการจราจรหนาแน่นโดยอุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวกในการจัดการจราจร คือ

• ป้ายสัญญาณจราจร (MS)
  บริษัทได้ติดตั้งป้ายสัญญาณในการแสดงสัญญาณจราจรเพื่อเตือนผู้ใช้ทาง
ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เช่น กําหนดความเร็วบนทางพิเศษในกรณีฝนตก หรือ
การกําหนดทิศทางจราจร

  • ด่านชั่งนำ้าหนักรถบรรทุก (Weighing Stations)
  บริษัทได้คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยจัดให้มีด่าน
ชั่งนํ้าหนักรถบรรทุกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด หากพบว่า 
รถบรรทุกมีนํ้าหนักเกินกว่าที่กําหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้วิ่งขึ้นบนทางพิเศษ

26 รายงานประจําปี 2560



สอบถามสภาพจราจรและแจ้งเหตุบนทางพิเศษ โทร 1543 / 66 (0) 2664 6400 

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร  โทร/โทรสาร 66 (0) 2240 0709 

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช  โทร  66 (0) 2664 6400 / 66 (0) 2248 7574-6 / 
  66 (0) 2641 4611 ต่อ 7007
 โทรสาร 66 (0) 2247 1994

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ โทร 66 (0) 2555 0255
 โทรสาร 66 (0) 2555 0281

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช  โทร 66 (0) 2319 9730-9 ต่อ 4610-11
 โทรสาร 66 (0) 2319 9730-9 ต่อ 4623 

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา โทร 66 (0) 2567 5700 ต่อ 7171 / 66 (0) 2567 5680
 โทรสาร 66 (0) 2567 5700 ต่อ 7155

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี โทร 66 (0) 2746 9800-4 ต่อ 5501
  66 (0) 2746 9799
 โทรสาร 66 (0) 2746 9799

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายกาญจนาภิเษก โทร 66 (0) 2442 0876-7
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) โทรสาร 66 (0) 2442 0899

สถานีตํารวจทางพิเศษเฉลิมมหานคร โทร 66 (0) 2249 8007 
 โทรสาร 66 (0) 2249 8007 / 66 (0) 2240 0147

สถานีตํารวจทางพิเศษศรีรัช โทร/โทรสาร 66 (0) 2248 6891-5

สถานีตํารวจทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ โทร 66 (0) 2555 0275
 โทรสาร 66 (0) 2555 0281

สถานีตํารวจทางพิเศษอุดรรัถยา (ปทุมธานี) โทร 66 (0) 2567 5682-3

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  โทร 66 (0) 2641 4611
สํานักงานสาขา 1 ธุรกิจทางด่วน  โทรสาร 66 (0) 2641 4610

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ โทร 66 (0) 2579 5380-9 / 66 (0) 2558 9800
  โทรสาร 66 (0) 2561 2984 / 66 (0) 2579 8737

หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ

ด้านการบรการกู้ภัยและยกลากจูง
 ในกรณีที่ ผู้ ใช้บริการทางพิ เศษประสบอุบัติ เหตุหรือ เครื่ องยนต์ขัดข้อง
บนทางพิเศษ พนักงานกู้ภัยจะให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเครื่องยนต์จนสามารถวิ่ง 
ตอ่ไปได ้หรอืหากไมส่ามารถแกไ้ขไดก้จ็ะชว่ยลากจงูรถจากบนทางพเิศษลงไปยงับรเิวณ 
ที่ใกล้ที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ต้องเติมนํ้ามัน หรือค่าผงเคมี
ขจัดคราบนํ้ามันจากการเกิดอุบัติเหตุ

 • ค่านำ้ามัน 
 ในกรณนีํา้มนัหมด พนกังานจะเตมินํา้มนัใหเ้พือ่ใหส้ามารถนาํรถลงไปจากทางพเิศษ 
และหาสถานีบริการนํ้ามันได้ อัตราค่านํ้ามันขึ้นกับราคาท้องตลาด โดยเฉลี่ย 
จะประมาณ 100 บาท เท่านั้น

 • ค่าผงเคมี
 ในกรณรีถมปีญัหาและมคีราบน้ํามนัไหลออกมาบนถนน ทางพนกังานจาํเปน็ตอ้ง
ใชส้ารเคมขีจดัคราบนํา้มนัดงักลา่ว เพือ่ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษคนอืน่ๆ

3.ด้านการบรการกู้ภัยและยกลากจูง

27บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)




