
ประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจ าทาง 
เรื่อง  การก าหนดอตัราค่าโดยสารเรือกลเดนิประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 

เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากราคาน้ ามันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น  ให้ผู้ประกอบการเดินเรือประจ าทาง
สามารถให้บริการเดินเรืออย่างต่อเนื่องต่อไปได้  โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ   
เรือโดยสารสาธารณะ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ าไทย  แก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  ๒๔๗7  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ าไทย  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ประกอบกับข้อ  8.4  ของระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วย 
การพิจารณาและการออกใบอนญุาตให้เรอืกลเดินประจ าทาง  พ.ศ.  2533  คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับเรือเดินประจ าทางซึ่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตามค าสั่ง
กรมเจ้าท่า  ที่  246/2565  ลงวันที่  25  เมษายน  2565  จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่  2/2565   
เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2565  ก าหนดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลตามช่วงราคาน้ ามันดีเซลไว้  ดังนี้ 

1. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจ าทาง  เรื่อง  การก าหนด 
อัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2565   

2. ก าหนดอัตราค่าโดยสารเรือประจ าทางของเรือด่วนเจ้าพระยา  จ านวน  4  เส้นทาง  
ประกอบด้วย  (1)  เรือด่วนเจ้าพระยาธรรมดา  (2)  เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงส้ม  (3)  เรือด่วน
เจ้าพระยาด่วนพิเศษธงเหลือง  และ  (4)  เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงเขียว  ดังนี้ 

อัตราที่ 
ช่วงราคาน้ ามัน   

(บาท/ลิตร) 
อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 

1 17.01 - 21.00 

เรือด่วนเจ้าพระยาธรรมดา  7-9-11  บาท  ตามระยะ 

เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงส้ม  13  บาท  ตลอดเส้นทาง 

เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงเหลือง  18  บาท  ตลอดเส้นทาง 

เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงเขียว  11-18-30  บาท  ตามระยะ 

2 21.01 - 25.00 

เรือด่วนเจ้าพระยาธรรมดา  8-10-12  บาท  ตามระยะ 

เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงส้ม  14  บาท  ตลอดเส้นทาง 

เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงเหลือง  19  บาท  ตลอดเส้นทาง 

เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงเขียว  12-19-31  บาท  ตามระยะ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



อัตราที่ 
ช่วงราคาน้ ามัน   

(บาท/ลิตร) 
อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 

3 25.01 - 29.00 

เรือด่วนเจ้าพระยาธรรมดา  9-11-13  บาท  ตามระยะ 
เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงส้ม  15  บาท  ตลอดเส้นทาง 
เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงเหลือง  20  บาท  ตลอดเส้นทาง 
เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงเขียว  13-20-32  บาท  ตามระยะ 

4 29.01 - 33.00 

เรือด่วนเจ้าพระยาธรรมดา  10-12-14  บาท  ตามระยะ 
เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงส้ม  16  บาท  ตลอดเส้นทาง 
เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงเหลือง  21  บาท  ตลอดเส้นทาง 
เรือด่วนเจ้าพระยาด่วนพิเศษธงเขียว  14-21-33  บาท  ตามระยะ 

3. ก าหนดอัตราค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบ  เส้นทางระหว่างวัดศรีบุญเรือง - สะพาน   
ผ่านฟ้าลีลาศ  ดังนี้ 

อัตราที่ 
ช่วงราคาน้ ามัน   

(บาท/ลิตร) 
อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 

1 17.01 - 21.00 7-9-11-13-15-17  บาท  ตามระยะ 
2 21.01 - 25.00 8-10-12-14-16-18  บาท  ตามระยะ 
3 25.01 - 27.00 9-11-13-15-17-19  บาท  ตามระยะ 
4 27.01 - 29.00 10-12-14-16-18-20  บาท  ตามระยะ 
5 29.01 - 31.00 11-13-15-17-19-21  บาท  ตามระยะ 
6 31.01 - 33.00 12-14-16-18-20-22  บาท  ตามระยะ 

4. ก าหนดอัตราค่าโดยสารเรือข้ามฟากแม่น้ าเจ้าพระยา  จ าแนกเป็น  5  กลุ่ม  ดังนี้ 
 กลุ่มที่  1  จ านวน  5  เส้นทาง  ได้แก่   
 1) นนทบุรี - บางศรีเมือง 2)  ท่าช้าง - วังหลัง 
 3) ท่าช้าง - วัดระฆัง 4)  วังหลัง - ท่าพระจันทร์เหนือ 
 5) ราชวงศ์ - ดินแดง 

อัตราที่ ช่วงราคาน้ ามัน  (บาท/ลิตร) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 
1 17.01 - 21.00 2.50  บาท 
2 21.01 - 25.00 3.00  บาท 
3 25.01 - 29.00 3.50  บาท 
4 29.01 - 33.00 4.00  บาท 

 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



 กลุ่มที่  2  จ านวน  2  เส้นทาง  ได้แก่ 
 1) โอเรียนเต็ล - วัดสุวรรณ   
 2) ท่าเตียน - วัดอรุณ 

อัตราที่ ช่วงราคาน้ ามัน  (บาท/ลิตร) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 
1 17.01 - 21.00 3.00  บาท 
2 21.01 - 25.00 3.50  บาท 
3 25.01 - 29.00 4.00  บาท 
4 29.01 - 33.00 4.50  บาท 

 กลุ่มที่  3  จ านวน  4  เส้นทาง  ได้แก่ 
 1) สี่พระยา - คลองสาน 2)  วัดบวรมงคล-เทเวศร์ 
 3) ปากเกร็ด-วัชรีวงศ์ 4)  ปากเกร็ด-วัดเตย 

อัตราที่ ช่วงราคาน้ ามัน  (บาท/ลิตร) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 
1 17.01 - 21.00 3.50  บาท 
2 21.01 - 25.00 4.00  บาท 
3 25.01 - 29.00 4.50  บาท 
4 29.01 - 33.00 5.00  บาท 

 กลุ่มที่  4  จ านวน  2  เส้นทาง  ได้แก่ 
 1) พระสมุทรเจดีย์ - วิบูลย์ศรี 
 2) สะพานตากสิน  (สาทร)  ฝั่งพระนคร - ฝั่งธนบุรี 

อัตราที่ ช่วงราคาน้ ามัน  (บาท/ลิตร) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 
1 17.01 - 21.00 4.50  บาท 
2 21.01 - 25.00 5.00  บาท 
3 25.01 - 29.00 5.50  บาท 
4 29.01 - 33.00 6.00  บาท 

 กลุ่มที่  5  จ านวน  1  เส้นทาง  ได้แก่  ปากคลองตลาด - วัดกัลยาฯ - วัดกุฎีจีน 

อัตราที่ ช่วงราคาน้ ามัน  (บาท/ลิตร) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 
1 17.01 - 21.00 5.00  บาท 
2 21.01 - 25.00 5.50  บาท 
3 25.01 - 29.00 6.00  บาท 
4 29.01 - 33.00 6.50  บาท 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



5. กรณีภาครัฐด าเนินมาตรการอุดหนุนราคาน้ ามัน  ผู้ประกอบการต้องปรับลดอัตรา 
ค่าโดยสารให้เป็นไปตามราคาน้ ามันสุทธิที่ได้รับการอุดหนุน 

6. กรณีที่ราคาน้ ามันสุทธิหลังจากที่ได้รับการอุดหนุนสูงกว่าเกณฑ์ที่ประกาศก าหนด   
ให้ใช้อัตราค่าโดยสารสูงสุดตามเกณฑ์ 

7. ให้มีการปรับเพ่ิมหรือลดอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ ามันตามประกาศนี้  เมื่อราคา
น้ ามันดีเซลมีการเปลี่ยนแปลงข้ามช่วงราคาน้ ามันเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  10  วัน  โดยให้กรมเจ้าท่า  
ออกประกาศการปรับอัตราค่าโดยสารให้ทราบเป็นการทั่วกันในวันที่  11  และให้การปรับอัตรา 
ค่าโดยสาร  มีผลบังคับใช้ได้ในวันที่  16  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66 
สรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ ์

รองปลดักระทรวงคมนาคม  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 

ประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจ าทาง 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖


