เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง กําหนดใหทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ เปนทางตองเสียคาผานทางพิเศษ
ประเภทของรถที่ตองเสียหรือยกเวนคาผานทางพิเศษ และอัตราคาผานทางพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ด ว ยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ อนุ มั ติ ใ ห ก ารทางพิ เ ศษ
แห งประเทศไทยเก็บ คา ผ านทางของทางพิ เ ศษสายบางพลี - บางขุ น เทีย นในระบบป ด (เก็ บตาม
ระยะทาง) และใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยกอสรางระบบเก็บคาผานทาง และระบบควบคุมความ
ปลอดภัยดานการจราจรของโครงการทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗
สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี - บางขุนเทียน ชวงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน)
ในระบบปด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีอัตราคาผานทางพิเศษสําหรับรถ ๔ ลอ อัตราแรกเขา
๒๐ บาท และเก็บเพิ่ม ๑ บาท ตอ ๑ กิโลเมตร และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๕๐ อนุมัติใ หการทางพิเศษแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบดําเนิน งาน และบริหารโครงการ
ทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี - บางขุนเทียน ชวงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) ซึ่งตอมาคณะกรรมการ
การทางพิเศษแหงประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
ได พิจ ารณากํา หนดอั ตราคา ผ านทางพิ เศษของทางพิเ ศษสายบางพลี - สุ ขสวั สดิ์ ตามมาตรา ๑๙
แหงพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๔
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดใหทางพิเศษสายบางพลี สุขสวัสดิ์ เปนทางตองเสียคาผานทางพิเศษ ประเภทของรถที่ตองเสียหรือยกเวน คาผานทางพิเ ศษ
และอัตราคาผานทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒”

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

ขอ ๒ ประกาศกระทรวงคมนาคมนี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ เปนทางตองเสียคาผานทางพิเศษ
ขอ ๔ ใหรถตามบัญชีประเภทของรถที่ตองเสียคาผานทางพิเศษทายประกาศกระทรวงคมนาคมนี้
เปนรถที่ตองเสียคาผานทางพิเศษ
ขอ ๕ ให ร ถตามบั ญ ชี ประเภทของรถที่ไ ด รั บ การยกเวน ค า ผ านทางพิ เศษท า ยประกาศ
กระทรวงคมนาคมนี้ เปนรถที่ไดรับการยกเวนคาผานทางพิเศษ
ขอ ๖ คาผานทางพิเศษไมเกินอัตราคาผานทางพิเศษทายประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับนี้
ขอ ๗ ผูใชรถบนทางพิเศษตองเสียคาผานทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย ณ สถานที่จัดเก็บตามที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย
กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
โสภณ ซารัมย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

บัญชีประเภทของรถที่ตองเสียคาผานทางพิเศษ
ทายประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อ ง กําหนดใหทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ เปนทาง
ตอ งเสียคาผานทางพิเศษ ประเภทของรถที่ตองเสียหรือ ยกเวนคาผานทางพิเศษ และอัตรา
คาผานทางพิเศษ พ.ศ. 2552
ลําดับที่

ประเภทของรถที่ตองเสียคาผานทางพิเศษ

1

รถยนตสวนบุคคล และรถยนตสาธารณะตามกฎหมายวาดวยรถยนต ขนาด 2 เพลา
(ไมเกิน 4 ลอ)

2

รถบรรทุกตู รถบรรทุกเล็ก รถประจําทางเล็ก ขนาด 2 เพลา (ไมเกิน 4 ลอ)

3

รถบรรทุกขนาดกลาง 2 เพลา (เกิน 4 ลอขึ้นไป)

4

รถบรรทุกขนาดใหญ 3 เพลา

5

รถประจําทางขนาดกลาง 2 เพลา

6

รถประจําทางขนาดใหญ 3 เพลา

7

รถเทรลเลอรและรถขนาดใหญพิเศษ 3 เพลาขึ้นไป

บัญชีประเภทของรถที่ไดรับการยกเวนคาผานทางพิเศษ
ทายประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อ ง กําหนดใหทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ เปนทาง
ตอ งเสียคาผานทางพิเศษ ประเภทของรถที่ตองเสียหรือ ยกเวนคาผานทางพิเศษ และอัตรา
คาผานทางพิเศษ พ.ศ. 2552
ลําดับที่

ประเภทของรถที่ไดรับการยกเวนคาผานทางพิเศษ

1

รถในขบวนเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริย หรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

2

รถในขบวนเสด็จพระราชดําเนินหรือขบวนเสด็จของพระบรมราชวงศชั้นเจาฟาขึ้นไป

3

รถในขบวนเสด็จของพระบรมวงศชั้นพระองคเจา

4

รถในขบวนเสด็จของสมเด็จพระสังฆราช

5

รถของผูซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค

6

รถดับเพลิง และรถพยาบาลที่ไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหใช
ไฟสัญญาณแสงวับวาบหรือใหใชเสียงสัญญาณไซเรน เฉพาะในขณะปฏิบัติหนาที่
เทานั้น

7

รถของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ใชในการปฏิบัติงานในทางพิเศษ

8

รถของกระทรวงกลาโหมที่ใชทําการเคลื่อนยายกําลังทหารหรือยุทโธปกรณ

9

รถอื่นที่มีบัตรยกเวนคาผานทางพิเศษ

บัญชีอัตราคาผานทางพิเศษทายประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดใหทางพิเศษสายบางพลี สุขสวัสดิ์ เปนทางตองเสียคาผานทางพิเศษ ประเภทของรถที่ตองเสียหรือยกเวนคาผานทางพิเศษ
และอัตราคาผานทางพิเศษ พ.ศ. 2552
(ทิศทางสุขสวัสดิ์ - บางพลี)
ขึ้นที่
ลงที่
ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ดานเก็บคาผานทางพิเศษ

บางครุ (ทางเขา)

ปากน้ํา (ทางเขา 2)

บางเมือง (ทางเขา 2)

เทพารักษ (ทางเขา 1)
เทพารักษ (ทางเขา 2)

ปากน้ํา (ทางออก 1)
ปากน้ํา (ทางออก 2)
บางเมือง (ทางออก 1)
บางเมือง (ทางออก 2)
เทพารักษ (ทางออก 1)
เทพารักษ (ทางออก 3)
บางแกว (ทางออก 1)
บางแกว (ทางออก 2)
บางแกว (ทางออก 3)
บางเมือง (ทางออก 1)
บางเมือง (ทางออก 2)
เทพารักษ (ทางออก 1)
เทพารักษ (ทางออก 3)
บางแกว (ทางออก 1)
บางแกว (ทางออก 2)
บางแกว (ทางออก 3)
เทพารักษ (ทางออก 1)
เทพารักษ (ทางออก 3)
บางแกว (ทางออก 1)
บางแกว (ทางออก 2)
บางแกว (ทางออก 3)
บางแกว (ทางออก 1)
บางแกว (ทางออก 2)
บางแกว (ทางออก 3)

อัตราคาผานทาง
สําหรับรถที่มีลอ
ไมเกิน 4 ลอ

อัตราคาผานทาง
สําหรับรถที่มีลอ
เกิน 10 ลอ

(บาท/คัน)
25

อัตราคาผานทาง
สําหรับรถที่มีลอ
เกิน 4 ลอ แตไมเกิน
10 ลอ
(บาท/คัน)
55

30

60

90

35

70

110

40

80

120

20

45

65

25

55

85

30

65

95

20

45

70

25

55

85

20

45

70

(บาท/คัน)
80

หมายเหตุ ผูใชทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในทิศทางสุขสวัสดิ์ - บางพลี สามารถขึ้นที่ดานบริเวณ
ทางแยกตางระดับบางขุนเทียนบนทางหลวงพิเ ศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี - บางขุนเทียน ชวงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) โดยรับบัตรผานทาง และ
คํานวณคาผานทางพิเศษตั้งแตดานเก็บคาผานทางพิเศษบางครุ (ทางเขา) ถึงทางลงแตละดาน

บัญชีอัตราคาผานทางพิเศษทายประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดใหทางพิเศษสายบางพลี สุขสวัสดิ์ เปนทางตองเสียคาผานทางพิเศษ ประเภทของรถที่ตองเสียหรือยกเวนคาผานทางพิเศษ
และอัตราคาผานทางพิเศษ พ.ศ. 2552
(ทิศทางบางพลี - สุขสวัสดิ์)

ขึ้นที่
ดานเก็บคาผานทางพิเศษ

บางแกว (ทางเขา)

เทพารักษ (ทางเขา 1)
เทพารักษ (ทางเขา 2)

บางเมือง (ทางเขา 1)

ปากน้ํา (ทางเขา 1)

ลงที่
ดานเก็บคาผานทางพิเศษ

เทพารักษ (ทางออก 2)
เทพารักษ (ทางออก 4)
บางเมือง (ทางออก 3)
ปากน้ํา (ทางออก 3)
ปากน้ํา (ทางออก 4)
บางครุ (ทางออก 1)
บางเมือง (ทางออก 3)
ปากน้ํา (ทางออก 3)
ปากน้ํา (ทางออก 4)
บางครุ (ทางออก 1)
ปากน้ํา (ทางออก 3)
ปากน้ํา (ทางออก 4)
บางครุ (ทางออก 1)
บางครุ (ทางออก 1)

อัตราคาผานทาง
สําหรับรถที่มีลอ
ไมเกิน 4 ลอ

อัตราคาผานทาง
สําหรับรถที่มีลอ
เกิน 10 ลอ

(บาท/คัน)
20

อัตราคาผานทาง
สําหรับรถที่มีลอ
เกิน 4 ลอ แตไมเกิน
10 ลอ
(บาท/คัน)
45

25
30

55
65

85
95

40
20

80
45

120
70

25

55

85

35
20

70
45

110
65

30
25

60
55

90
80

(บาท/คัน)
70

หมายเหตุ ผูใชทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในทิศทางบางพลี - สุขสวัสดิ์ สามารถเขาใชทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพมหานคร (ตอนบางพลี - บางขุน เที ย น
ช ว งสุ ข สวั ส ดิ์ - บางขุ น เที ย น) ไปลงที่ ด า นบริ เ วณทางแยกต า งระดั บ บางขุ น เที ย นได
และเสียคาผานทางพิเศษตามบัญชีอัตราคาผานทางพิเศษในอัตราลงที่ดานเก็ บคาผานทางพิเศษ
บางครุ (ทางออก 1)

