
你知道没有正确支付车资是违法的吗？虽然每次逃
票的数额看起来很小，但累积起来的数额可造成严
重车资损失。

乘搭公共交通时的逃票行为包括：（i）没有支付车
资或少付车资,（ii）上巴士或进出地铁/轻轨列车收
费闸门时没有扫描智慧卡，(i i i )使用不属于你的优惠
车资卡 以及（iv）使用无效车票。

上述各项违法行为的罚款为50元。

为了避免逃票，乘客应该：

乘搭公共巴士时
•     用现金付费 

上车时查看正确车资 
确保印在车票上的车资数额正确，以及全程保留
车票作为付费证明

•     使用智慧卡：如非接触式智慧卡或银行卡  
上下车时从钱包或手提袋里取出智慧卡并在阅卡
器上扫描。确保扫描智慧卡时阅卡器发出一次“
哔”声，显示屏也显示智慧卡已被扫描。

乘搭地铁/轻轨时
•    从钱包或手提袋里取出智慧卡或单程车资卡在闸

门的阅卡器上扫描
•    出闸门时扫描同一张智慧卡或单程车资卡

手机钱包用户
•    打开手机并设置付费卡（如果手机拥有多张付  

费卡）
•    上下巴士或进出地铁/轻轨闸门时扫描手机

优惠车资卡持有者
•    使用属于你的优惠车资卡。优惠车资卡不得

转 让，使用他人的优惠车资卡是违法行为
•    如果你在乘搭巴士时使用现金支付优惠车资，请

通知巴士车长。把现金投入收费箱之前，先在阅
卡器上扫描优惠车资卡，证明优惠车资卡有效。

•    如果你使用优惠月票，你也须在上下车时扫描车
资卡。

•    如果你忘了携带优惠车资卡，或优惠车资卡已过
期，请使用现金支付成人车资或使用有效的智慧
卡付费。  

欲了解更多逃票罚款详情，请拨1800-2255-663 
联络通联公司或电邮至feedback@transitlink.
com.sg  如果你需要提出上诉的详情，请拨 
6553-5538（星期一至星期五（公共假日除外）
，上午8时30分至下午5时）或电邮至ptc_office@
ptc.gov.sg，联络罚款部门。

公共交通稽查员是公共交通业者的员工，以取缔逃
票的违例者。他们有权检查乘客的车票，以确保他
们支付正确车资。稽查员也有权收取乘客资料，以
采取执法行动，以及没收无效、怀疑被滥用或篡改
的优惠车票

逃票行为是违法的

乘搭公共交
通时支付正
确车资

支付正确车资：

逃票和罚款

公共交通稽查员



ப�ொதுப் 
ப�ொக்குவரத்தில் 

சரியொன 
கட்டணத்்ச் 
பசலுததுஙகள் 

சரியான கட்டணம் சசலுத்தப்படுவத்த உறு்திப்படுத்த, 
்பயணிகள் சசயயவவண்டியதவ:  

ப�ொதுப் ப�ருந்துகளில்
•  ச�ாககக கட்டணம்
  -  சரியான கட்டணம் எவவளவு என்பத்த ஏறுவ்தற்கு 

முனவ்ப உறு்திப்படுததுஙகள் 
  -  கட்டணசசசீடடில் சரியான கட்டணதச்தாதக 

அசசி்டப்படடிருப்பத்த உறு்திப்படுத்தி, கட்டணம் 
சசலுத்திய்தற்கான ஆ்தா�மாகப ்பயணம் முழுவதும் 
கட்டணசசசீடத்டப ்பத்தி�மாக தவத்திருஙகள் 

•  ஸமார்ட அடத்ட கட்டணமுதை எ.கா. இதணப்பில்்ா 
ஸமார்ட அடத்ட, வஙகி அடத்ட

  -  வ்பருந்தில் ஏறும்வ்பாதும் இைஙகும்வ்பாதும் 
அடத்டதயப ்பணபத்பயில்/த்பயில் இருநது சவளிவய 
எடுதது, அடத்ட வாசிப்பானில் ்தட்டவவண்டும். 
நீஙகள் சரியான முதையில் ்தடடியிருந்தால், அடத்ட 
வாசிப்பானில் ்பசதச ஒளிவயைி, ஒற்தை ஒ்ி 
வகடகும். அடத்ட வாசிககப்பட்ட்தாக வாசிப்பானின 
்தித�யில் காட்டப்படும். 

எம்ஆர்டி / எல்ஆர்டி ரயிலதில் 
•  அடத்டதய அல்்து ஒற்தைப ்பயணசசசீடத்டப 
்பணபத்பயில்/த்பயில் இருநது சவளிவய எடுதது 
கட்டண நுதைவாயி்ில் உள்ள அடத்ட வாசிப்பானில் 
்தடடுஙகள்

•  அவ்த அடத்டதய அல்்து ஒற்தைப ்பயணசசசீடத்டக 
கட்டண சவளிவாயி்ில் உள்ள அடத்ட வாசிப்பானில் 
்தடடுஙகள்

்கப்ப�சதி �ணப்்� �யன�டுததுபவொருக்கு 
•  கருவிதயச சசயற்்படுத்தி, வைககமான அடத்டதய 
அல்்து நீஙகள் ்பயன்படுத்த விரும்பும் அடத்டதய 
(கருவியு்டன ஒனறுககு வம்ான அடத்டகள் 
இதணககப்படடிருந்தால்) வ்தர்நச்தடுககவும். 

•  வ்பருந்தில் ஏறும்வ்பாது அல்்து எம்ஆர்டி/எல்ஆர்டி 
கட்டண நுதைவாயித்க க்டககும்வ்பாது கருவிதயத 
்தட்டவும்

•  வ்பருந்தி்ிருநது இைஙகும்வ்பாது அல்்து எம்ஆர்டி/
எல்ஆர்டி கட்டண சவளிவாயித்க க்டககும்வ்பாது 
கருவிதயத ்தட்டவும்

சலு்க அட்்ட ்வத்திருப்ப�ொர்
•  உஙகளுககுச சசாந்தமான சலுதக அடத்டதயப 
்பயன்படுததுஙகள். சலுதக அடத்டகதள 
வவசைாருவருககு மாற்ைிகசகாடுககககூ்டாது. 
வவசைாருவரின அடத்டதயப ்பயன்படுததுவது 
சட்டப்படி குற்ைமாகும். 

•  நீஙகள் வ்பருநது ்பயணத்திற்குச சலுதக கட்டணதத்த 
ச�ாககமாகச சசலுத்த விரும்்பினால், மு்த்ில் வ்பருநது 
ஓடடுநரி்டம் ச்தரியப்படுத்தவும். ்பிைகு, உஙகளது 
சலுதக அடத்ட சசல்லு்படியாவத்த உறு்திப்படுத்த 
அடத்ட வாசிப்பானில் ்தட்டவும். அ்தன்பிைவக கட்டணப 
ச்படடியில் ச�ாககக கட்டணதத்தப வ்பா்டவவண்டும்.

•  நீஙகள் மா்தாந்த� சலுதக அடத்டதயப 
்பயன்படுத்தினால், வ்பருநதுகளில் ஏறும்வ்பாதும் 
இைஙகும்வ்பாதும் உஙகள் அடத்டதயத ்தட்டவவண்டும். 

•  நீஙகள் சலுதக அடத்டதய எடுததுசசசல்்ாவிட்டால் 
அல்்து உஙகளது சலுதக அடத்ட கா்ாவ்தியாகி 
இருந்தால், ்தயவுசசயது ச்பரியவருககான ச�ாககக 
கட்டணதத்தச சசலுததுஙகள் அல்்து சசல்லு்படியாகும் 
ஸமார்ட அடத்டதயப ்பயன்படுததுஙகள்.

சரியொன கட்டணஙக்ளச் 
பசலுததுஙகள் 

நீஙகள் ச்பாதுப வ்பாககுவ�த்தில் ்பயணம் சசயயும்வ்பாது 
சரியான கட்டணதத்தக கட்டா்திருப்பது ஒரு குற்ைமாகும். 
ஒவசவாரு கட்டண ஏயபபுச சம்்பவத்திலும் சம்்பந்தப்பட்ட 
ச்தாதக சிைிய்தாகத வ்தானைினாலும், சமாத்தமாகக 
கணககிடும்வ்பாது, இத்ததகய கட்டண ஏயபபுகளால் 
குைிப்பி்டத்தகக கட்டண இைபபு வந�்ாம். 

ச்பாதுப வ்பாககுவ�த்தின கட்டண ஏயபபுக குற்ைஙகளில் 
உள்ள்டஙகுவன: (i) கட்டணம் எதுவும் சசலுத்தா்திருத்தல் 
அல்்து ்தவைான கட்டணம் சசலுதது்தல், (ii) வ்பருந்தில் 
ஏறும்வ்பாது அல்்து எம்ஆர்டி/எல்ஆர்டி நித்யத்தின 
கட்டண வாயித்க க்டககும்வ்பாது ஸமார்ட 
கட்டண அடத்டதய வாசிப்பானில் ்தட்டா்திருத்தல் 
(iii) உஙகளுககுச சசாந்தமில்்ா்த கட்டணசசலுதக 
அடத்டதயப ்பயன்படுதது்தல் மற்றும் (iv) 
சசல்லு்படியாகா்த கட்டணசசசீடடு்டன ்பயணம் சசய்தல். 

வமற்காணும் குற்ைஙகள் ஒவசவானறுககும் $50 அ்ப�ா்தம் 
வி்திககப்படும்.

அ்ப�ா்தக கட்டணம் ்பற்ைிய ச்பாதுவான விவ�ஙகளுககு, 
்தயவுசசயது டி�ானசிட்ிஙக நிறுவனதது்டன 1800-2255-
663 எனை எண்ணில் ச்தா்டர்பு சகாள்ளுஙகள் அல்்து 
feedback@transitlink.com.sg முகவரிககு மினனஞசல் எழு்தி 
அனுபபுஙகள். வமல்முதையடீு ்பற்ைிய விவ�ஙகளுககு, 
்தயவுசசயது அ்ப�ா்தக கட்டணப ்பிரிவு்டன 6553-5538 
எனை எண்ணில் ச்தா்டர்பு சகாள்ளுஙகள் (்திஙகள் 
மு்தல் சவள்ளி (ச்பாது விடுமுதை நாடகள் ்தவிர்தது), 
காத் 8.30 மணியி்ிருநது மாத் 5.00 மணி வத�) 
அல்்து ptc_office@ptc.gov.sg முகவரிககு மினனஞசல் எழு்தி 
அனுபபுஙகள். 

ச்பாதுப வ்பாககுவ�தது அ்திகாரிகள் எனவ்பார் 
கட்டண ஏயபபுககு எ்தி�ாக ந்டவடிகதக எடுகக 
அ்திகா�ம் அளிககப்பட்டவர்கள். அவர்கள் சரியான 
கட்டணம் சசலுத்தப்படடிருப்பத்த உறு்திப்படுத்த 
்பயணியின கட்டணசசசீடத்டப ்பரிவசா்திதது, 
கட்டண ஏயபபுககு அ்ப�ா்தம் வி்திகக்ாம். அவ்தாடு, 
சசல்லு்படியாகா்த அல்்து ்தவைாகப ்பயன்படுத்தப்பட்ட 
கட்டணசசசீடடுகதளப ்பைிமு்தல் சசயவ்தற்கும், அ்ப�ா்தக 
கட்டண அைிகதகதய சவளியிடுவ்தற்கும் ்பயணியின 
விவ�ஙகதளயும் அவர்கள் ்ப்திவு சசயய்ாம். 

கட்டண ஏய்ப்பு ஒரு குற்றமொகும் 

பமல் விவரஙகளுக்கு

ப�ொதுப் ப�ொக்குவரதது அ்திகொரி


