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กฎกระทรวง 

กําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗ 
ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา   

พ.ศ.  2561 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียม 
การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  

ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๓ ให้ ท า งห ล ว งพิ เศ ษ ห ม าย เล ข   ๗   ส าย ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  - บ้ าน ฉ า ง   

ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา  รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔  (บางวัว)  
ทางแยกเข้าชลบุรี  ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง  และทางแยกเข้าพัทยา  เป็นทางหลวงที่ต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง 

ข้อ ๔ ให้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงในข้อ  ๓  ตามประเภทของ 
ยานยนตร์และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงตามข้อ  ๓  ถ้ายานยนตร์นั้นจะต้องผ่านสถานที่ 
ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม  ผู้ใช้ยานยนตร์จะต้องชําระค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ 
ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะออกบัตรไว้เป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ใช้ยานยนตร์นั้น 
ได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว  หรือชําระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรอัตโนมัติตามที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกําหนด 
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ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ ใช้ยานยนตร์เสียค่าธรรมเนียมโดยวิธีชําระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาต้นขั้วของบัตรที่ออกให้แก่ผู้เสียค่าธรรมเนียมไว้เป็นหลักฐานในทางราชการ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีท้ายกฎกระทรวง 
กําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 

ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา 
พ.ศ. 2561 

ขาเข้ากรุงเทพมหานคร 

เข้าจากด่าน ออกจากด่าน 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์ 
ไม่เกิน ๔ ล้อ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์ 
สําหรับรถยนต์ 
เกิน ๔ ล้อ 

แต่ไม่เกิน ๖ ลอ้ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์ 
เกิน ๖ ล้อขึ้นไป 

ด่านพัทยา ด่านโป่ง ๑๐ บาท ๑๕ บาท ๒๐ บาท 
 ด่านหนองขาม ๒๐ บาท ๓๕ บาท ๕๐ บาท 
 ด่านบางพระ ๔๐ บาท ๖๕ บาท ๑๐๐ บาท 
 ด่านบ้านบึง ๔๕ บาท ๗๕ บาท ๑๑๐ บาท 
 ด่านพนัสนิคม ๕๕ บาท ๙๐ บาท ๑๓๐ บาท 
 ด่านบางปะกง ๗๕ บาท ๑๒๐ บาท ๑๗๐ บาท 
 ด่านบางบ่อ ๘๕ บาท ๑๓๕ บาท ๑๙๕ บาท 
 ด่านลาดกระบัง ๑๐๕ บาท ๑๗๐ บาท ๒๔๕ บาท 
ด่านโป่ง ด่านหนองขาม ๑๕ บาท ๓๐ บาท ๔๐ บาท 
 ด่านบางพระ ๔๐ บาท ๖๐ บาท ๙๐ บาท 
 ด่านบ้านบึง ๔๕ บาท ๗๐ บาท ๑๐๕ บาท 
 ด่านพนัสนิคม ๕๐ บาท ๘๕ บาท ๑๒๐ บาท 
 ด่านบางปะกง ๗๐ บาท ๑๑๕ บาท ๑๖๕ บาท 
 ด่านบางบ่อ ๘๐ บาท ๑๓๐ บาท ๑๙๐ บาท 
 ด่านลาดกระบัง ๑๐๐ บาท ๑๖๐ บาท ๒๓๕ บาท 
ด่านหนองขาม ด่านบางพระ ๒๐ บาท ๓๐ บาท ๔๕ บาท 
 ด่านบ้านบึง ๒๕ บาท ๔๐ บาท ๖๐ บาท 
 ด่านพนัสนิคม ๓๐ บาท ๕๐ บาท ๗๕ บาท 
 ด่านบางปะกง ๕๐ บาท ๘๐ บาท ๑๒๐ บาท 
 ด่านบางบ่อ ๖๐ บาท ๑๐๐ บาท ๑๔๕ บาท 
 ด่านลาดกระบัง ๘๐ บาท ๑๓๐ บาท ๑๙๐ บาท 
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เข้าจากด่าน ออกจากด่าน 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์ 
ไม่เกิน ๔ ล้อ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์ 
สําหรับรถยนต์ 
เกิน ๔ ล้อ 

แต่ไม่เกิน ๖ ลอ้ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์ 
เกิน ๖ ล้อขึ้นไป 

ด่านบางพระ ด่านบ้านบึง ๑๐ บาท ๑๕ บาท ๒๐ บาท 
 ด่านพนัสนิคม ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๓๐ บาท 
 ด่านบางปะกง ๓๐ บาท ๕๐ บาท ๗๐ บาท 
 ด่านบางบ่อ ๔๐ บาท ๖๕ บาท ๙๕ บาท 
 ด่านลาดกระบัง ๖๐ บาท ๑๐๐ บาท ๑๔๐ บาท 
ด่านบ้านบึง ด่านพนัสนิคม ๑๐ บาท ๑๕ บาท ๒๐ บาท 
 ด่านบางปะกง ๒๕ บาท ๔๐ บาท ๕๕ บาท 
 ด่านบางบ่อ ๓๕ บาท ๕๕ บาท ๘๐ บาท 
 ด่านลาดกระบัง ๕๕ บาท ๙๐ บาท ๑๓๐ บาท 
ด่านพนัสนิคม ด่านบางปะกง ๑๕ บาท ๒๕ บาท ๔๐ บาท 
 ด่านบางบ่อ ๒๕ บาท ๔๕ บาท ๖๕ บาท 
 ด่านลาดกระบัง ๔๕ บาท ๗๕ บาท ๑๑๐ บาท 
ด่านบางปะกง ด่านบางบ่อ ๑๐ บาท ๑๕ บาท ๒๐ บาท 
 ด่านลาดกระบัง ๓๐ บาท ๔๕ บาท ๗๐ บาท 
ด่านบางบ่อ ด่านลาดกระบัง ๒๕ บาท ๔๕ บาท ๖๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 
�

ขาออกกรุงเทพมหานคร 

เข้าจากด่าน ออกจากด่าน 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์ 
ไม่เกิน ๔ ล้อ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์ 
เกิน ๔ ล้อ 

แต่ไม่เกิน ๖ ลอ้ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์ 
เกิน ๖ ล้อขึ้นไป 

ด่านลาดกระบัง ด่านบางบ่อ ๒๕ บาท ๔๕ บาท ๖๐ บาท 
 ด่านบางปะกง ๓๐ บาท ๔๕ บาท ๗๐ บาท 
 ด่านพนัสนิคม ๔๕ บาท ๗๕ บาท ๑๑๐ บาท 
 ด่านบ้านบึง ๕๕ บาท ๙๐ บาท ๑๓๐ บาท 
 ด่านบางพระ ๖๐ บาท ๑๐๐ บาท ๑๔๐ บาท 
 ด่านหนองขาม ๘๐ บาท ๑๓๐ บาท ๑๙๐ บาท 
 ด่านโป่ง ๑๐๐ บาท ๑๖๐ บาท ๒๓๕ บาท 
 ด่านพัทยา ๑๐๕ บาท ๑๗๐ บาท ๒๔๕ บาท 
ด่านบางบ่อ ด่านบางปะกง ๑๐ บาท ๑๕ บาท ๒๐ บาท 
 ด่านพนัสนิคม ๒๕ บาท ๔๕ บาท ๖๕ บาท 
 ด่านบ้านบึง ๓๕ บาท  ๕๕ บาท ๘๐ บาท 
 ด่านบางพระ ๔๐ บาท ๖๕ บาท ๙๕ บาท 
 ด่านหนองขาม ๖๐ บาท ๑๐๐ บาท ๑๔๕ บาท 
 ด่านโป่ง ๘๐ บาท ๑๓๐ บาท ๑๙๐ บาท 
 ด่านพัทยา ๘๕ บาท ๑๓๕ บาท ๑๙๕ บาท 
ด่านบางปะกง ด่านพนัสนิคม ๑๕ บาท ๒๕ บาท ๔๐ บาท 
 ด่านบ้านบึง ๒๕ บาท ๔๐ บาท ๕๕ บาท 
 ด่านบางพระ ๓๐ บาท ๕๐ บาท ๗๐ บาท 
 ด่านหนองขาม ๕๐ บาท ๘๐ บาท ๑๒๐ บาท 
 ด่านโป่ง ๗๐ บาท ๑๑๕ บาท ๑๖๕ บาท 
 ด่านพัทยา ๗๕ บาท ๑๒๐ บาท ๑๗๐ บาท 
ด่านพนัสนิคม ด่านบ้านบึง ๑๐ บาท ๑๕ บาท ๒๐ บาท 
 ด่านบางพระ ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๓๐ บาท 
 ด่านหนองขาม ๓๐ บาท ๕๐ บาท ๗๕ บาท 
 ด่านโป่ง ๕๐ บาท ๘๕ บาท ๑๒๐ บาท 
 ด่านพัทยา ๕๕ บาท ๙๐ บาท ๑๓๐ บาท 
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เข้าจากด่าน ออกจากด่าน 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์ 
ไม่เกิน ๔ ล้อ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์ 
เกิน ๔ ล้อ 

แต่ไม่เกิน ๖ ลอ้ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์ 
เกิน ๖ ล้อขึ้นไป 

ด่านบ้านบึง ด่านบางพระ ๑๐ บาท ๑๕ บาท ๒๐ บาท 
 ด่านหนองขาม ๒๕ บาท ๔๐ บาท ๖๐ บาท 
 ด่านโป่ง ๔๕ บาท ๗๐ บาท ๑๐๕ บาท 
 ด่านพัทยา ๔๕ บาท ๗๕ บาท ๑๑๐ บาท 
ด่านบางพระ ด่านหนองขาม ๒๐ บาท ๓๐ บาท ๔๕ บาท 
 ด่านโป่ง ๔๐ บาท ๖๐ บาท ๙๐ บาท 
 ด่านพัทยา ๔๐ บาท ๖๕ บาท ๑๐๐ บาท 
ด่านหนองขาม ด่านโป่ง ๑๕ บาท ๓๐ บาท ๔๐ บาท 
 ด่านพัทยา ๒๐ บาท ๓๕ บาท ๕๐ บาท 
ด่านโป่ง ด่านพัทยา ๑๐ บาท ๑๕ บาท ๒๐ บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่ในปัจจุบันทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  
สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง  ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา  รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔  (บางวัว)  ทางแยกเข้าชลบุรี  ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง  และทางแยกเข้าพัทยา   
ได้มีการจัดให้มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงทั้งขาเข้าและขาออกเพ่ิมขึ้น  และ 
ยกเลิกด่านพานทอง  เป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะทางและด่านเก็บค่าธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


