
ขอ้ตกลงการใช ้“บตัรเหมาจ่ายทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุ” หรือ Tohoku Expressway Pass (ฉบับภาษาญี่ปุ่น) 

กฎระเบียบทัว่ไป 

ขอ้ 1 ขอ้ตกลงฉบบัน้ีมีผลใชก้บับตัรเหมาจ่ายทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุ” หรือ Tohoku Expressway Pass 

(ต่อไปเรียก “ผลิตภณัฑ์น้ี”) ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ทางพิเศษนิปปงตะวนัออก จ ากดั (ต่อไปเรียก NEXCO)   

ขอ้ 2 ค าศพัทเ์ฉพาะต่างๆ ท่ีปรากฏในขอ้ตกลงฉบบัน้ี มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

เวน้แต่ในกรณีท่ีก าหนดไวเ้ป็นอ่ืน 

1. บริษทัรถเช่าท่ีก าหนดไว ้หมายถึง บริษทัท่ี NEXCO 

ก าหนดหรือระบุไวใ้หเ้ป็นบริษทัผูใ้หบ้ริการเช่ายมืรถยนตท่ี์สามารถใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ได ้

โดยเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมรถเช่าเพื่อการใชง้านส่วนบุคคล  

2. บตัร ETC ท่ีก าหนดไว ้หมายถึง บตัรเครดิต ETC (บตัรผา่นทางด่วนอตัโนมติั) 

ท่ีบริษทัรถเช่าท่ีก าหนดไวไ้ดย้นิยอมเร่ืองการใชง้านโดยผูใ้ชง้านผลิตภณัฑน้ี์แลว้ 

3. ชาวต่างชาติและอ่ืนๆ หมายถึง คนต่างชาติท่ีมีคุณสมบติัในการพ านกัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น หรือ 

คนญ่ีปุ่นท่ีมีสิทธิอาศยัอยูใ่นต่างประเทศเป็นการถาวรโดยไดรั้บการยนิยอมจากรัฐบาลต่างประเทศนั้น

แลว้ 

รถยนตท่ี์สามารถใชง้านได ้

ขอ้ 3  รถยนตท่ี์สามารถน าผลิตภณัฑน้ี์ไปใช ้

จะจ ากดัไวจ้  าเพาะรถยนตท่ี์ใหเ้ช่าโดยบริษทัรถเช่าท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 

ช่วงระยะของทางท่ีสามารถใชง้านได ้

ขอ้ 4 ช่วงระยะของทางท่ีสามารถน าผลิตภณัฑน้ี์ไปใช ้จะจ ากดัไวจ้  าเพาะเส้นทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุ 

(จงัหวดัอาโอโมริ จงัหวดัอิวาเทะ จงัหวดัอาคิตะ จงัหวดัมิยะงิ จงัหวดัยามางาตะ และจงัหวดัฟุคุชิมะ) 

ซ่ึงบริหารงานโดย NEXCO และ มิยะงิ พรีเฟคเจอรอล โรด คอร์ปอเรชนั (ต่อไปเรียก 

“พื้นท่ีใชบ้ตัรตามก าหนด”) เท่านั้น 

ขอ้ 5 ส าหรับการเดินทางเม่ือผา่นด่านเก็บค่าทางด่วนอ่ืนท่ีนอกเหนือจากพื้นท่ีใชบ้ตัรตามก าหนดแลว้ 

จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1. กรณีท่ีไดผ้า่นด่านเก็บค่าทางด่วนอ่ืนนอกพื้นท่ีใชบ้ตัรตามก าหนด ทั้งด่านขาเขา้และด่านขาออก 

ในการผา่นทางดงักล่าว จะไม่สามารถใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ได ้



2. ส าหรับการผา่นทางท่ีมีด่านขาเขา้เป็นด่านท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใชบ้ตัรตามก าหนด 

แต่ด่านขาออกเป็นด่านท่ีอยูน่อกพื้นท่ีใชบ้ตัรตามก าหนด 

และส าหรับการผา่นทางท่ีมีด่านขาเขา้เป็นด่านท่ีอยูน่อกพื้นท่ีใชบ้ตัรตามก าหนด 

แต่ด่านขาออกเป็นด่านท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใชบ้ตัรตามก าหนด จะตอ้งแบ่งการผา่นทางเป็นสองส่วน คือ 

ส่วนท่ีอยูภ่ายในพื้นท่ีใชบ้ตัรตามก าหนด และส่วนท่ีอยูน่อกพื้นท่ีใชบ้ตัรตามก าหนด 

โดยสามารถใชผ้ลิตภณัฑน้ี์กบัส่วนแรกได ้แต่ไม่สามารถใชผ้ลิตภณัฑน้ี์กบัส่วนท่ีสองนั้นได ้ 

ระยะเวลาการใชง้าน 

ขอ้ 6 ระยะเวลาท่ีสามารถใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ได ้คือ ตั้งแต่ 2 วนัข้ึนไป แต่ไม่เกิน 14 

วนัเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองตามท่ีไดล้งทะเบียนไวล่้วงหนา้ โดยจ านวนวนัดงักล่าวตอ้งอยูร่ะหวา่งวนัท่ี 1 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น ทั้งน้ี 

วนัสุดทา้ยท่ีสามารถลงทะเบียนเพื่อเร่ิมตน้ใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ได ้คือ วนัท่ี 30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 (กล่าวคือ 

ไม่สามารถลงทะเบียนไดน้บัตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป) 

เง่ือนไขการใชง้าน 

ขอ้ 7 ในการผา่นทางด่วน โดยใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ จ  าเป็นตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีทั้งหมด 

1. ตอ้งเป็นชาวต่างชาติหรืออ่ืนๆ ท่ีค านิยามขา้งตน้ 

2. ตอ้งพกพาหนงัสือเดินทาง (Passport) 

หรือใบอนุญาตใหส้ามารถอาศยัไดเ้ป็นการถาวรท่ีสามารถยนืยนัหรือรับรองคุณสมบติัตามขอ้ขา้งตน้ไ

ด ้

3. ตอ้งใชบ้ตัร ETC ตามท่ีก าหนดไว ้

4. ตอ้งยนิยอมต่อขอ้ตกลงฉบบัน้ีทุกประการ 

วธีิการใชง้าน 

ขอ้ 8 กรุณาเช่ายมืรถยนตจ์ากบริษทัรถเช่าท่ีก าหนดไว ้และรับบตัร ETC ท่ีก าหนดไวม้าดว้ย 

2.  กรุณาผา่นทางด่วน โดยใชร้ถยนตต์ามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคก่อนหนา้และบตัร ETC ท่ีก าหนดไว ้อีกทั้ง 

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน วธีิการใชง้าน ETC ท่ีก าหนดไวทุ้กประการ 

3. เสียงพดูท่ีดงัออกมาจากอุปกรณ์เสียบบตัร ETC เคร่ืองตรวจจบัอุปกรณ์เสียบบตัร ETC 

และเคร่ืองแสดงสถานะริมทางในด่านเก็บเงินซ่ึงท าหนา้ท่ีแจง้ค่าผา่นทาง 



จะแจง้ยอดค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์น้ีไม่สามารถใชง้านน้ี 

แต่หากครบถว้นตามเง่ือนไขการใชง้านผลิตภณัฑน้ี์แลว้ 

ยอดค่าธรรมเนียมท่ีแจง้มาผา่นเคร่ืองดงักล่าวจะไม่มีผลใชแ้ต่อยา่งใด 

4. เม่ือส้ินสุดการเดินทางแลว้ กรุณาส่งคืนรถยนตย์งับริษทัรถเช่าท่ีก าหนด พร้อมทั้งส่งคืนบตัร ETC 

ท่ีก าหนดไวด้ว้ย 

การเรียกเก็บและอ่ืนๆ 

ขอ้ 9 กรณีท่ีไม่มีประวติัการใชง้านผา่นทางเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาการใชง้านตามท่ีลงทะเบียนไว ้

จะถือวา่การลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของผลิตภณัฑน้ี์แต่อยา่งใด 

2.  กรณีท่ีมีการใชง้านผา่นทางจริงเกินกวา่จ านวนวนัท่ีลงทะเบียนไว ้

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทางต่างหาก ในส่วนท่ีเกินมานั้น 

3. กรณีท่ีมีการผา่นทางอนัเป็นการใชง้านด่านเก็บเงินท่ีอยูน่อกพื้นท่ีใชง้านตามก าหนด 

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทางต่างหาก ในส่วนท่ีใชง้านผา่นทางนอกพื้นท่ีท่ีก าหนดไวน้ั้น 

การบอกเลิกและอ่ืนๆ 

ขอ้ 10 กรณีท่ีมีการใชง้านบตัร ETC ตามก าหนด ในการผา่นทางด่วนในพื้นท่ีใชง้านตามก าหนด 

ในระหวา่งช่วงระยะเวลาการใชง้าน จะไม่สามารถบอกเลิกขอ้ตกลงน้ี ตลอดจนไม่สามารถขอคืนเงิน รวมถึง 

การคืนเงินบางส่วนดว้ย  

2.  ทั้งน้ี สามารถบอกเลิกขอ้ตกลงได ้

จ าเพาะในกรณีท่ีไม่มีการผา่นทางในพื้นท่ีใชง้านตามก าหนดท่ีมีการใชง้านบตัร ETC 

ตามก าหนดในช่วงระยะเวลาการใชง้านตามท่ีตกลงไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้ 11 NEXCO จะไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลจากบริษทัรถเช่าท่ีก าหนดไว ้

เพื่อใชใ้นการระบุตวัลูกคา้ท่ีจะใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ 

ขอ้ยกเวน้การรับผิด 

ขอ้ 12 NEXCO จะไม่รับผดิชอบใดเก่ียวกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัผูล้งทะเบียนใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ 

ในกรณีดงัต่อไปน้ี 



1. กรณีท่ีมีเหตุบางอยา่งกระทบกบัการใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ เน่ืองดว้ยเหตุผลในแง่การใชง้านบตัร ETC 

ซ่ึงไม่สามารถเรียกร้องให ้NEXCO รับผดิชอบได ้ 

2. กรณีท่ีมีเหตุบางอยา่งกระทบกบัการใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ 

เน่ืองดว้ยมีการปิดทางผา่นหรือมีปัญหาการจราจร (เช่น การจราจรท่ีติดขดั) เกิดข้ึน 

3.  กรณีท่ีมีเหตุบางอยา่งกระทบกบัการใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ เน่ืองดว้ยเหตุสุดวสิัยต่างๆ รวมถึง 

ภยัธรรมชาติดว้ย 

การเปล่ียนแปลงขอ้ตกลง 

ขอ้ 13 อาจมีการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงฉบบัน้ี เน่ืองดว้ยสถานการณ์หรือเหตุผลพิเศษบางประการ 

การแปลความ 

ขอ้ 14 ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเป็นภาษาอ่ืนท่ีนอกเหนือจากภาษาญ่ีปุ่น เพื่อการอา้งอิง 

ในกรณีท่ีพบขอ้ขดัแยง้ในเน้ือหาท่ีระบุไวใ้นฉบบัภาษาญ่ีปุ่นและฉบบัแปลเป็นภาษาอ่ืน 

จะตอ้งยดึการตีความจากฉบบัภาษาญ่ีปุ่นเป็นส าคญั 

 

ลงวนัท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทั ทางพิเศษนิปปงตะวนัออก จ ากดั ส านกังานสาขาโทโฮคุ 

 


