
บทที่ 9 
อัตราคาโดยสาร  คาธรรมเนียม และสิทธิการลดหยอน 

............................... 
 

 การใหบริการรถสาธารณะเปนกิจการที่รัฐจะตองเขามาควบคุม และจัดระเบยีบ  หรือกํากับ
ดูแลในมาตรฐานการใหบริการ ซ่ึงการจดัเก็บคาโดยสารก็เปนประเดน็หนึ่งที่รัฐตองทําหนาที่ควบคุม
โดยการกําหนดราคาใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชนทั้งสองฝาย คือ ประชาชนที่เปนผูประกอบการ ที่
ใหบริการ   กับประชาชนที่เปนผูใชบริการ  ดังนัน้  จึงมีการกําหนดบทความผิดและโทษสําหรับการ
เรียกเก็บคาโดยสารไมถูกตองไว  โดยมีรายละเอยีดดังตอไปนี้  
 

ความผิดเกี่ยวกับคาโดยสารตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
  
 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 มาตรา 66 / 5  บัญญัติวา “ผูใดเรียกเก็บคาโดยสาร  หรือ
คาบริการอื่นเกินกวาอัตราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษปรบัไมเกินหาพนับาท” 

 
อัตราคาโดยสารรถยนตสาธารณะ 
 การกําหนดอัตราคาโดยสาร และคาบริการของรถยนตสาธารณะตามกฎหมายวาดวยรถยนตจะ
ถูกกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 5  ซ่ึงบัญญัติวา  “ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
รักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตัง้นายทะเบยีนและผูตรวจการกับออกกฎกระทรวง
กําหนดในเรื่อง  ดังตอไปนี ้
  (๑๔) อัตราคาจางบรรทุกคนโดยสาร หรือคาบริการอื่น สําหรับรถยนตสาธารณะ 
และรถจักรยานยนตสาธารณะ” 
 
 กระบวนการการกําหนดอตัราคาโดยสารของรถยนตสาธารณะ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ   
  ขั้นตอนแรก  เปนการใชอํานาจตามมาตรา 5(14) ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราขั้นสูง
ไวเพื่อเปนหลักประกันวา ภาครัฐจะกําหนดคาโดยสารจริงไดไมเกินกฎกระทรวงนี้ แลวใน
กฎกระทรวงนัน้เองจะมีบทบญัญัติใหอํานาจภาครัฐกําหนดอัตราที่ใชจริงอีกชั้นหนึ่ง    
   ขั้นตอนที่สอง  เปนขั้นตอนที่รัฐมนตรีออกประกาศกระทรวงเพื่อกาํหนดอัตราที่ใช
จัดเก็บจริง   
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 ปจจุบันมีการกําหนดอัตราคาโดยสารและคาบริการสําหรับรถยนตสาธารณะไวเพยีงรถยนต
รับจางบรรทกุคนโดยสารไมเกิน 7 คนทีใ่ชมาตรคาโดยสาร   หรือที่เรียกกนัทัว่ไปวา “รถแท็กซี่มิเตอร”   
สวนรถยนตสาธารณะอื่น  เชน  รถยนตรับจางสามลอ  รถยนตส่ีลอเล็กรับจาง  รถยนตบริการ  
รถยนตรับจาง(แท็กซี่)ระหวางจังหวัด  เปนตน  ยังไมมีการกาํหนดอัตราคาโดยสารแตอยางใด  
อยางไรก็ตาม  ในสวนที่ทางราชการไดกําหนดคาโดยสารไวจะมีรายละเอียด  ดังนี ้

 1.อัตราคาโดยสารรถยนตรับจางที่จดทะเบียนในเขตกรงุเทพมหานคร  
    กระทรวงคมนาคมไดออกประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง  กําหนดอตัราคาจาง
บรรทุกคนโดยสารและพื้นที่ที่ตองใชมาตรคาโดยสารสําหรับรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน
เจ็ดคน (TAXI METER) ที่จดทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่  18   มิถุนายน  พ.ศ.  2551  
กําหนดอัตราคาจางไว  ดังนี ้
 1.1 คาโดยสารที่เก็บตามมาตรคาโดยสาร  ( มิเตอร ) จะคดิตามระยะทาง  และเงื่อนเวลาที่
รถติด  ดังนี ้
                      ระยะทางกิโลเมตรแรก  คาโดยสาร  35 บาท  
 ระยะทางกิโลเมตรที่   2   ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ 12   คาโดยสารกิโลเมตรละ  5  บาท  
 ระยะทางกิโลเมตรที่  12  ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ 20  คาโดยสารกิโลเมตรละ  5.50 บาท 
 ระยะทางกิโลเมตรที่  20  ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ 40  คาโดยสารกิโลเมตรละ  6     บาท 
 ระยะทางกิโลเมตรที่  40  ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ 60  คาโดยสารกิโลเมตรละ  6.50 บาท 
                     ระยะทางกิโลเมตรที่  60  ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ 80  คาโดยสารกิโลเมตรละ  7.50 บาท 
 ระยะทางกิโลเมตรที่  80  ขึ้นไป                             คาโดยสารกิโลเมตรละ  8.50 บาท  
 กรณีรถไมสามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถตอไปไดเกินกวา 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง คาโดยสาร 
นาทีละ 1.50 บาท  
 1.2  อัตราคาจางที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากคาโดยสารที่แสดงในตามมเิตอร 
  ในการเดินทางดวยรถแท็กซี่  นอกจากผูเดินทางจะตองคาโดยสารตามมาตรคาโดยสาร 
(มิเตอร) แลว  ยังมีคาใชจายอีกบางอยางทีผู่เดินทางจะตองจายเพิ่ม เนือ่งจากเปนบรกิารพิเศษ เชน  การ
เรียกรถแท็กซีใ่หไปรับที่บาน ซ่ึงรถแท็กซี่ตองมีคาใชจายในการเดินทางไปบานผูโดยสาร  หรือ กรณี
การจางจากภายในสนามบนิ ณ จุดทีไ่ดจดัไวเปนการเฉพาะ ซ่ึงรถแท็กซี่เหลานี้ตองจอดรอผูโดยสาร
เปนเวลาพอสมควร  เพื่อรอรับผูโดยสารตามเที่ยวบนิที่จะเขามาจอดลงที่สนามบิน เปนตน ซ่ึงประกาศ
กระทรวงคมนาคมไดกําหนดไว ดังนี ้
  1.2.1คาเซอรชารจกรณีท่ีมีการจางผานศูนยบริการสื่อสารของรถแท็กซ่ี    มีอัตรา
เพิ่มขึ้นจากที่แสดงไวในมาตราคาโดยสารอีก 20 บาท    
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  1.2.2 คาเซอรชารจกรณีการจางจากภายในสนามบิน  กรณีการจางจากทาอากาศยาน
ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ  โดยจะตองเปนการจางจาก ณ จุดที่ทาอากาศยานไดจัดไวเปนการเฉพาะ ให
เปนที่รอรับผูโดยสาร  ใหมีอัตราเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไวในมาตราคาโดยสารอีก 50 บาท   ดังนั้น  การเรียก 
รถใชรถแท็กซี่นอกเหนือจากจุดดังกลาว  แมจะอยูในสนามบิน  ก็ไมสามารถคิดคาโดยสารพิเศษได 
  
 2. อัตราคาโดยสารรถยนตรับจาง (รถแท็กซ่ี) ท่ีจดทะเบียนในสวนภูมิภาค 
  2.1 รถยนตรับจางที่จดทะเบียนในจังหวดัภูเก็ต  กระทรวงคมนาคมไดกําหนดอัตราคา
โดยสารรถยนตรับจาง ที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ต  ไวตาม ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง  กําหนด
อัตราคาจางบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (TAXI METER) 
ที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่  10   ตุลาคม  พ.ศ.  2546  ไดกําหนดอัตราคาจางไว  ดังนี ้
 (1)  คาจางบรรทุกคนโดยสาร 
  ระยะทาง  2 กโิลเมตรแรก  คาโดยสาร 50 บาท  
  ระยะทางเกินกวา 2  กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่ 22  กิโลเมตรละ 7 บาท  
  ระยะทางเกินกวา 22  กิโลเมตร ขึ้นไป  กโิลเมตรละ 6 บาท  
 กรณีรถไมสามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถตอไปไดเกินกวา 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  คาโดยสาร
นาทีละ 1 บาท  
 (2)  คาจางที่เพิม่ขึ้นจากคาจางบรรทุกคนโดยสาร 
        (2.1) ในกรณีที่มีการใชเครื่องสื่อสารเรียกรถยนตรับจาง  ใหเรียกเก็บคาจางบรรทุกคน
โดยสารเพิ่มขึน้จากทีแ่สดงไวในมาตราคาโดยสารอีก 20 บาท 
  (2.2)  กรณีการจางจากภายในบริเวณทาอากาศยานภูเก็ต ณ จุดที่ไดจัดไวเปนการเฉพาะ 
ใหเรียกเก็บคาจางบรรทุกคนโดยสารเพิ่มขึน้จากทีแ่สดงไวในมาตราคาโดยสารอีก 100 บาท  
 

2.2 รถยนตรับจางที่จดทะเบียนในอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธาน ี                      
กระทรวงคมนาคมไดกําหนดอัตราคาโดยสารรถยนตรับจาง ที่จดทะเบียนในจังหวดั

ภูเก็ต  ไวตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง  กําหนดอัตราคาจางบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนต
รับจางบรรทกุคนโดยสารไมเกินเจด็คน (TAXI METER) ที่จดทะเบยีนในอาํเภอเกาะสมุยจงัหวดัสุราษฎร
ธานี ลงวนัที่  10   ตุลาคม  พ.ศ.  2546  ไดกําหนดอัตราคาจางไว  ดังนี้ 
 (1)  คาจางบรรทุกคนโดยสาร 
  ระยะทาง  2 กโิลเมตรแรก  คาโดยสาร 50 บาท  
  ระยะทางเกินกวา 2  กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่ 10  กิโลเมตรละ 11 บาท  
  ระยะทางเกินกวา 10  กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่ 20  กิโลเมตรละ 9 บาท 
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  ระยะทางเกินกวา 20  กิโลเมตร ขึ้นไป  กโิลเมตรละ 7 บาท  
 กรณีรถไมสามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถตอไปไดเกินกวา 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  คาโดยสาร
นาทีละ 1 บาท  
 (2)  คาจางที่เพิ่มขึ้นจากคาจางบรรทุกคนโดยสาร  ในกรณีที่มีการใชเครื่องสื่อสารเรียก
รถยนตรับจาง  ใหเรียกเก็บคาจางบรรทุกคนโดยสารเพิ่มขึน้จากทีแ่สดงไวในมาตราคาโดยสารอีก 20 บาท 
 
ข. ความผิดเกี่ยวกับคาโดยสารตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
 การกําหนดอัตราคาโดยสารรถโดยสารประจาํทาง  มีวัตถุประสงคที่จะคุมครองผูโดยสารให
ไดรับความเปนธรรม  นอกจากนี้  ยังตองการใหการกําหนดคาโดยสารของรถโดยสารประจําทางมี
มาตรฐานเปนแนวทางที่มีระบบการคิดเดยีวกัน  ในขอกฎหมายมีฐานอํานาจกําหนดไวใน 

 มาตรา 31 ความวา “ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ใหนายทะเบียนโดยอนุมัติ
ของคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
 (1)  จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง 
 …………………. 
 (7) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง  
 …………………. 
 (15)  เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ผูไดรับใบอนญุาตประกอบการขนสงประจําทางตองจดัใหมีประกาศเงือ่นไขตาม (6) (7) (8) (9)  
และ (11)  ณ  ที่ซ่ึงอธิบดีกําหนด” 
 การเก็บคาโดยสารเกินราคาที่ราชการกําหนดไว ถือเปนความผิดตามนมาตรา 131  ความวา  “ผู
ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตาม มาตรา 31 (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) หรือ (15) หรือในอนมุาตราหนึ่งอนมุาตราใดตามมาตรา 32 มาตรา 33 
หรือมาตรา 34 หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมืน่บาท” 
 การไมปดประกาศอัตราคาโดยสารไวในรถใหผูโดยสารเห็นไดชัดเจน  เปนความผิดตามมาตรา 
133 ความวา “ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคสอง มาตรา 
32 วรรคสอง มาตรา 33  วรรคสอง มาตรา 34 วรรคสอง มาตรา 42 มาตรา ๔๗ หรือ มาตรา 113 วรรค
สอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท” 
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การกําหนดเงื่อนไขการยกเวนหรือการลดหยอนคาโดยสารสําหรับรถโดยประจําทางของ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง 
 กอนอื่นตองทาํความเขาใจในเงินที่ผูโดยสารตองจายไปในการซื้อตั๋วรถโดยสารนั้น  ไมใชคา
โดยสารทั้งหมด ประกอบดวยคาใชจาย  2 สวน  คือ   
  1) คาโดยสาร เปนเงินที่คิดจากระยะทางในการเดินทาง 
  2) คาบริการอยางอื่น (เดิมเรียกคาธรรมเนียม)  เปนเงินที่คิดเพิ่มจากบริการที่สูงขึ้น
หรือความสะดวกสบายที่มีเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานปกติ เชน การมเีครือ่งปรับอากาศ  การมีหองสขุา  การ
มีที่เบาะโดยสารกวางทําใหนั่งสบาย  การมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ  จุดจอดรถนอยลดการเสยีเวลา  
ผาหม  เปนตน 

 เฉพาะคาโดยสารเทานั้นที่จะมีการลดหยอนได  สวนคาบริการอยางอื่น (คาธรรมเนยีม)ไมมี
การลดหยอน 
 เนื่องจากอตัราคาโดยสารของรถโดยสารประจาํทางทัว่ประเทศมจีํานวนมาก  และมีการปรับปรุง
อยูเร่ือยๆ  จึงไมเหมาะที่จะนํามาไวในหนังสือนี้   แตอยางไรก็ตาม  การยกเวนหรือการลดหยอนคา
โดยสารใหแกผูโดยสารบางประเภท  มีการเปลี่ยนแปลงนอยมากและมีปญหาในทางปฏิบัติให
ผูตรวจการไดพบอยูเปนประจํา โดยจะไดรับขอรองเรียนจากผูโดยสารบางประเภทวา  พนักงานขาย
ตั๋วเต็มราคา ไมไดลดหยอนใหตามสิทธิที่ผูรองเรียนมี   ดังนั้น จึงขอนําเงื่อนไขการยกเวน หรือการ
ลดหยอนคาโดยสารสําหรับรถโดยประจําทางของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง  มาลง
พิมพไว  เพื่อผูตรวจการจะไดใชในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 

1. เสนทางในเขตกรุงเทพมหานคร  
รถโดยสารธรรมดา หมวด 1 และหมวด 4 
  คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 13/2549 เมื่อวนัที่ 18 
กรกฎาคม 2549 และครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติใหยกเวนหรือลดหยอน
คาโดยสารรถโดยสารประจาํทาง หมวด 1 และหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
  ก. ผูไดรับการยกเวนคาโดยสาร 
   1. ผูตรวจการขนสง 
   2. พระภกิษุ  สามเณร 
   3. บุรุษไปรษณยีในเครื่องแบบ 
   4. ผูถือบัตรอนุญาตของผูประกอบการขนสง 
   5. ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการทีม่ีระเบียบระบไุววา มีสิทธไิดรับยกเวน 
คาโดยสารรถโดยสารประจาํทาง 
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  ข. ผูไดรับการลดหยอนคาโดยสารครึ่งราคา 
   1. คนตาบอดที่มหีนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด 
   2. ทหาร ตํารวจ ในเครื่องแบบ 
   3. ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบไุววา มีสิทธิไดรับการ
ลดหยอนคาโดยสารประจําทางครึ่งราคา เสียคาโดยสารครึ่งราคา ดังนี้  
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญชยัสมรภูมิและทายาท 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวยีุโรป 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญราชการชายแดน 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญพทิักษเสรีชน 
    - ผูถือบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชัน้ที่ 1 บัตรชั้นที่  2 บัตร
ช้ันที่ 3 และบตัรชั้นที่ 4 
    - ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึก บัตรชั้นที่ 1 
    - ผูถือสมุดคูมือประจําตัวครอบครัวทหาร และเจาหนาที่ปฏิบัติราชการสนาม 
กรณีไปทําการรบในงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอนิโดจีน กรณสีงครามมหาเอเชีย
บูรพากรณีสงครามเกาหลี  และกรณีสงครามเวียดนาม 
    - ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 1 
   4. ผูสูงอายุแสดงบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อมาใชบริการรถโดยสารประจําทาง
ระหวางเวลา 09.30 น. – 15.00 น. 
  ค. ราคาบัตรเดือนสําหรับนักเรียน นิสติ นักศึกษา 
   1. นักเรียนในเครื่องแบบ  ตั้งแตช้ัน ม.3 ลงมา ใหเสียคาโดยสาร 1 ใน 3 ของคา
โดยสารปกติ โดยใหซ้ือบัตรเดอืนในอัตราคาโดยสารเที่ยวเดียว คณูดวย 44 สําหรับการโดยสารที่ไม
รวมวันเสารและอาทิตย  หรือคูณดวย 52 สําหรับการโดยสารที่ไมรวมวันอาทิตย ไป 1 เทีย่ว กลับ 1 
เที่ยว ตอวัน เศษของเดือนใหคํานวณตามสวน 
   2. นักเรียนในเครื่องแบบ ตั้งแต ม.4 ขึ้นไป นิสิต นักศึกษา ในเครื่องแบบหรือแสดง
บัตรโดยใชบัตรเดือนใหเสียคาโดยสาร 2 ใน 3 และใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับบัตรเดือนตามขอ 1. 
   3. ผูถือบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชัน้ที่  1  บัตรชั้นที่ 2  บัตร
ช้ันที่ 3 และบตัรชั้นที่ 4  
   4. ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึก บัตรชั้นที่  1 
   5. ผูถือสมุดคูมือประจําตัวครอบครัวทหารและเจาหนาที่ปฏิบัติราชการสนาม กรณี
ไปทําการรบในงานพระราชสงครามในทวปียุโรป  กรณีพิพาทกับอินโดจีน  กรณีสงครามมหาเอเชีย
บูรพา  กรณีสงครามเกาหลี  และกรณีสงครามเวียดนาม 
   6. ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกนอกประจําทาง บัตรชั้นที่  1  
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   7. ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546   แสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
เมื่อมาใชบริการรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพและรถของผูประกอบการที่
เดินรถรวมกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ระหวางเวลา  09.30 น. – 15.00 น. (เวลาขึ้นรถ) 
   โดยใหเสียคาโดยสารครึ่งราคารวมคาธรรมเนียมรถปรับอากาศ  ตามอัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดไว  ดังนี้  
 

คาโดยสารรวมคาธรรมเนียม 
(บาท) 

คาโดยสารครึ่งราคารวมคาธรรมเนียม 
(บาท) 

12 8 
14 10 
16 11 
18 13 
20 14 

 
 
รถโดยสารปรับอากาศ  (ชนิด  EURO)  หมวด  1 
  คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกบกกลาง  ในการประชุมครั้งที่  14/2549  เมือ่วันที่  
27 กรกฎาคม  2549  ไดมีมติอนุมัติใหลดหยอนคาโดยสารรถโดยสารปรับอากาศ (ชนิด EURO) หมวด 
1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

คาโดยสารรวมคาธรรมเนียม 
(บาท) 

คาโดยสารครึ่งราคารวมคาธรรมเนียม 
(บาท) 

12 8 
14 10 
16 11 
18 13 
20 14 

  
  การลดหยอนคาโดยสารสําหรับผูสูงอาย ุ
  ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อมาใช
บริการรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครและรถของผูประกอบการที่
เดินรถรวมกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ระหวางเวลา 09.30 น. – 15.00 น.  (เวลาขึ้นรถ)   
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  มีสิทธิไดรับการลดคาโดยสารรถโดยสารประจําทางครึ่งราคา โดยใหเสียคาโดยสารครึ่ง
ราคารวมคาธรรมเนียมรถปรับอากาศ  ตามอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกาํหนด
ไว  ดังนี้  
 

คาโดยสารรวมคาธรรมเนียม 
(บาท) 

คาโดยสารครึ่งราคารวม
คาธรรมเนียม  (บาท) 

13 9 
15 11 
17 12 
19 13 
21 15 
23 16 
25 18 

 
 
รถโดยสารปรับอากาศ หมวด 4 
  คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง  ในการประชุมครั้งที่ 13/2549  เมื่อวันที่  18  
กรกฎาคม  2549  และครั้งที ่  14 / 2549  เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2549  ไดมีมติอนุมัติใหลดหยอนคา
โดยสารปรับอากาศ หมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้  
  บุคคลตอไปนี้ไดรับการลดหยอนคาโดยสาร  
  1. ผูซ้ือตั๋วเดือนไดรับการลดหยอนคาโดยสารรอยละ 20 ของคาโดยสารเที่ยวเดียวคณู
ดวย 44 สําหรับการโดยสารที่ไมรวมวนัเสารและวันอาทติย  หรือคูณดวย 52 สําหรับการโดยสารที่ไม
รวมวันอาทิตย  เศษของคาโดยสารที่ไมครบบาทใหปดขึน้เปน 1 บาท  
  2. ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบไุววา  มีสิทธิไดรับการลดคา
โดยสารรถโดยสารประจําทางครึ่งราคา  เสียคาโดยสารครึ่งราคา  ไดแก  
   2.1 ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญชยัสมรภูมิและทายาท 
   2.2 ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 
   2.3 ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญราชการชายแดน 
   2.4 ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญพทิกัษเสรีชน 
   2.5 ผูถือบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชัน้ที่ 1 บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้น
ที่ 3 และบัตรชัน้ที่ 4 
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   2.6 ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึก บัตรชั้นที่ 1 
   2.7 ผูถือสมุดคูมือประจําตัวครอบครัวทหารและเจาหนาที่ปฏิบัติราชการสนามกรณี
ไปทําการรบในงานพระราชสงครามในทวปียุโรป  กรณีพิพาทกับอินโดจีน  กรณีสงครามมหาเอเชีย
บูรพา  กรณีสงครามเกาหลี  และกรณีสงครามเวียดนาม 
   2.8 ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 1  
   2.9 ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  แสดงบัตรประจําตวัประชาชน
เมื่อมาใชบริการรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพและรถของผูประกอบการที่
เดินรถรวมกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ระหวางเวลา  09.30 น. – 15.00 น. (เวลาขึ้นรถ) 
   โดยใหเสียคาโดยสารครึ่งราคารวมคาธรรมเนียมรถปรับอากาศ  ตามอัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกําหนดไว  ดังนี้  
 

คาโดยสารรวมคาธรรมเนียม 
(บาท) 

คาโดยสารครึ่งราคารวมคาธรรมเนียม 
(บาท) 

10 7 
12 8 
14 10 
16 11 
18 13 

 
 
2. เสนทางในสวนภูมิภาค 
รถโดยสารธรรมดา หมวด 1 
  คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่  6/2535  เมื่อวนัที่ 17 
มีนาคม 2535  อนุมัติใหยกเวนหรือลดหยอนคาโดยสารรถโดยสารประจําทาง หมวด 1   ในสวนภูมภิาค  
ดังนี้  
  ก. บุคคลตอไปนีไ้ดรับการลดคาโดยสาร  
   1. นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแตช้ัน ม.3 ลงมาใหเสียคาโดยสารครึ่งราคาของอัตราคา
โดยสารปกติ  โดยไมตองซื้อบัตรเดือน 
   2. นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแตช้ัน ม.3  ลงมาใหเสียคาโดยสาร 1 ใน 3 ของคา
โดยสารปกติ  โดยซ้ือบัตรเดือนในอัตราคาโดยสารเที่ยวเดยีวคณูดวย 44  สําหรับการโดยสารที่ไมรวม



 60

วันเสารและวนัอาทิตย  หรือคูณดวย 52 สําหรับการโดยสารที่ไมรวมวันอาทิตย  ไป 1  เทีย่ว  กลับ  1  
เที่ยว  ตอวัน  เศษของเดือนใหคํานวณตามสวน  
   3. นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแตช้ัน ม.4  ขึ้นไป  นิสิต  นักศึกษา ในเครื่องแบบ หรือ
แสดงบัตรโดยใชบัตรเดือน  ใหเสียคาโดยสาร  2 ใน 3 และใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับบัตรเดือนตามขอ 2 
   4. ทหาร  ตํารวจ  ต่ํากวาชัน้สัญญาบัตรในเครื่องแบบใหเสียคาโดยสาร  1  ใน  3  
   5. ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบไุววา  มีสิทธิไดรับการ
ลดคาโดยสารรถโดยสารประจําทางครึ่งราคา  ใหเสียคาโดยสารครึ่งราคาประกอบดวย  
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญชยัสมรภูมิและทายาท 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญราชการชายแดน 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญพทิักษเสรีชน 
    - ผูถือบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชัน้ที่ 1 บัตรชั้นที่ 2  บัตร
ช้ันที่  3 และบตัรชั้นที่  4 
   6. พระภกิษุ  สามเณร  และคนตาบอดที่มหีนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอดให
เสียคาโดยสารครึ่งราคา 
  ข. บุคคลตอไปนีไ้ดรับการยกเวนคาโดยสาร  
   1. ผูตรวจการขนสง 
   2. บุรุษไปรษณยีในเครื่องแบบ 
   3. ผูถือบัตรอนุญาตของผูประกอบการขนสง 
   4. ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบไุววา  มีสิทธิไดรับการ
ยกเวนคาโดยสารรถโดยสารประจําทาง 
 
รถโดยสารปรับอากาศ หมวด 1 
  คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่  10/2534  เมื่อวันที่  4 
มิถุนายน 2534  และครั้งที ่ 14/2546 เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2536  อนุมัติใหยกเวนหรือลดหยอนคา
โดยสารรถโดยสารประจําทาง หมวด 1  ในสวนภูมิภาค  ดังนี้  
  ก. บุคคลตอไปนี้ไดรับการยกเวนคาโดยสาร  
   1. ผูตรวจการ 
   2. ผูถือบัตรอนุญาตของผูประกอบการขนสง  
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  ข. บุคคลตอไปนี้ไดรับการลดคาโดยสาร 
   1. ผูซ้ือตั๋วเดือนไดรับการลดคาโดยสารรอยละ 20 ของคาโดยสารเที่ยวเดียวคณูดวย 
44 สําหรับการโดยสารที่ไมรวมวนัเสารและวนัอาทิตย หรือคูณดวย 52 สําหรับการโดยสารที่ไม
รวมวันอาทิตย  เศษของคาโดยสารที่ไมครบบาทใหปดขึน้เปน 1 บาท  
   2. ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบไุววา  มีสิทธิไดรับการ
ลดคาโดยสารรถโดยสารประจําทางครึ่งราคา  เสียคาโดยสารครึ่งราคา   ไดแก   
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญชยัสมรภูมิและทายาท 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญราชการชายแดน 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญพทิักษเสรีชน 
    - ผูถือบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ  บัตรชัน้ที่ 1 บัตรชั้นที่  2  บัตร
ช้ันที่  3  และบัตรชั้นที่  4 
   โดยใหเสียคาโดยสารครึ่งราคารวมคาธรรมเนียมรถปรับอากาศ ตามอัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกาํหนดไว  ดังนี้  
 

คาโดยสารรวมคาธรรมเนียม 
(บาท) 

คาโดยสารครึ่งราคารวมคาธรรมเนียม 
(บาท) 

5 3 
6 4 

7-8 5 
9-10 6 
11 7 

12-13 8 
14 9 
15 10 

   
  ค. ผูซ้ือบัตรโดยสารที่กําหนดใหใชเดนิทางไดไมนอยกวา 1 เดือน และไมเกิน 3  เดือน 
ใหกําหนดอตัราสวนลดคาโดยสารขั้นสูง  ดังนี้  
   - บัตรโดยสาร   1  เดือน  สวนลดไมเกินรอยละ  15 
   - บัตรโดยสาร   2   เดือน  สวนลดไมเกนิรอยละ  20 
   - บัตรโดยสาร  3  เดือน  สวนลดไมเกินรอยละ  25 
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3. เสนทาง หมวด 2 และหมวด 3 
  คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง  ในการประชุมครั้งที่  4/2549  เมื่อวนัที่  1 
กุมภาพนัธ  2549  และครั้งที่  14/2549  เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  2549  อนุมัติใหยกเวนหรือลดหยอนคา
โดยสารรถโดยสารประจําทาง หมวด  2  และหมวด  3  ดงันี้  
  เสนทางที่มีระยะทางไมเกิน  100  กิโลเมตร  
  ก. บุคคลตอไปนี้ไดรับการลดหยอนคาโดยสาร   
   1. นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแตช้ัน ม.3 ลงมาเสียคาโดยสาร 1 ใน 3  โดยซ้ือบัตร
เดือนในอัตราคาโดยสารเที่ยวเดยีวคณูดวย  44  สําหรับการโดยสารที่ไมรวมวันเสารและวันอาทิตย  
หรือคูณดวย 52  สําหรับการโดยสารที่ไมรวมวนัอาทิตยไป 1  เทีย่ว  และกลับ  1  เทีย่วตอวัน  เศษของ
เดือนใหคํานวณตามสวน  
   2. นักเรียนตั้งแตช้ัน ม.4 ขึ้นไป  นิสิต  นักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร
ประจําตัวเสียคาโดยสาร 2 ใน  3 โดยซ้ือบัตรเดือนในอัตราคาโดยสารเที่ยวเดียวคูณดวย  44  หรือ 52  
แลวแตกรณี  ใชโดยสารไป  1  เที่ยว กลับ  1  เที่ยวตอวัน  เศษของเดือนใหคํานวณตามสวน 
   3. ทหาร ตํารวจ  ในเครื่องแบบเสียคาโดยสาร  1  ใน 3 
   4. ผูซ้ือตั๋วไปกลับภายใน  7  วัน  ใชเฉพาะการโดยสารระยะไกลซึ่งคาโดยสารเที่ยว
ผูซ้ือตั๋วไปกลับภายใน 7 วัน  ใชเฉพาะการโดยสารระยะไกลซึ่งคาโดยสารของคาโดยสารเต็มราคา  เศษ
ของคาโดยสารที่ไมครบบาทใหปดขึน้เปน 1 บาท  
   5. ผูซ้ือบัตรเดือนลดคาโดยสารใหรอยละ 20  ของคาโดยสารเที่ยวเดยีวคูณดวย  44  
สําหรับการโดยสารที่ไมรวมวันเสารและอาทิตย  หรือคูณดวย  52 สําหรับการโดยสารที่ไมรวมวัน
อาทิตย  เศษของคาโดยสารที่ไมครบบาทใหปดขึน้เปน  1  บาท   
   6. พระภกิษุ  สามเณร  และเดก็  ที่มีความสงูไมเกิน  130  ซม. เสียคาโดยสารครึ่ง
ราคา  
   7. คนตาบอดที่มหีนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอด  เสียคาโดยสารครึ่งราคา  
   8. ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบไุววา มีสิทธิไดรับการลด
คาโดยสารรถโดยสารประจาํทางครึ่งราคา  เสียคาโดยสารครึ่งราคาประกอบดวย 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญสมรภูมิและทายาท 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญราชการชายแดน 
    - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญพทิักษเสรีชน 



 63

    - ผูถือบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 1  บัตรชั้นที่ 2  บัตร
ช้ันที่ 3 และบตัรชั้นที่ 4 
    สําหรับผูถือบัตรและสมุดคูมือตอไปนี้  มีสิทธิไดรับการลดหยอนคาโดยสารครึ่ง
ราคา เฉพาะการโดยสารรถโดยสารประจาํทางของบริษัทขนสง จํากัดและรถรวมบริหาร เทานั้น 

- ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึก บัตรชั้นที่ 1  
    - ผูถือสมุดคูมือประจําตัวครอบครัวทหารและเจาหนาที่ปฏิบัติราชการสนามกรณี
ไปทําการรบในงานพระราชสงครามในทวปียุโรป  กรณีพิพาทกับอินโดจีน กรณสีงครามมหาเอเชีย
บูรพา  กรณีสงครามเกาหลี  และกรณีสงครามเวียดนาม 

- ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 1 
   9. พนักงานของผูประกอบการขนสงโดยแสดงบัตรประจําตัวเสียคาโดยสารครึ่ง
ราคา 
   10. ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546  ใหลดคาโดยสารไมนอยกวารอย
ละ 50 เฉพาะรถของบริษัทขนสง จํากดั  ไมรวมรถของผูประกอบการที่รวมเดนิรถกับบริษัทขนสง 
จํากัด 
  ข. บุคคลตอไปนี้ไดรับการยกเวนคาโดยสาร 
   1. ผูตรวจการ 
   2. ผูถือบัตรอนุญาตของผูประกอบการ 
   เสนทางที่มีระยะทางเกิน  100 กิโลเมตร  
   ก. บุคคลตอไปนี้ไดรับการลดคาโดยสารครึ่งราคา  
    1.  นักเรียนสามัญในเครื่องแบบตั้งแตช้ัน ม. 3 ลงมา 
    2.  พระภกิษุ  สามเณร 
    3.  เด็กที่มีความสูงไมเกิน  130  ซม. 
    4.  คนตาบอดที่มหีนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอด 
    5.  ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบไุววา  มีสิทธิไดรับ
การลดคาโดยสารรถโดยสารประจําทางครึ่งราคา  ประกอบดวย  
      - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญสมรภูมิและทายาท 
      - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 
      - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญราชการชายแดน 
      - ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญพทิักษเสรีชน 
      - ผูถือบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 1 บัตรชั้นที่ 2 
บัตรชั้นที่  3 และบัตรชั้นที่  4 



 64

      สําหรับผูถือบัตรและสมุดคูมือตอไปนี้ มีสิทธิไดรับการลดหยอนคาโดยสาร
คร่ึงราคา  เฉพาะการโดยสารรถโดยสารประจําทางของบริษัทขนสง จํากัด  และรถรวมบริการ เทานัน้ 
      - ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึก บัตรชั้นที่ 1 
      - ผูถือสมุดคูมือประจําตัวครอบครัวทหารและเจาหนาที่ปฏิบัติราชการสนาม  
กรณีไปทําการรบในงานพระราชสงครามในทวยีุโรป  กรณีพิพาทกับอนิโดจีน  กรณสีงครามมหาเอเชีย
บูรพา  กรณีสงครามเกาหล ี และกรณีสงครามเวียดนาม 
      - ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 1 
    ข. ทหาร ตํารวจ ในเครื่องแบบ  เสียคาโดยสาร  1  ใน 3 
    ค. ผูซ้ือตั๋วไปกลับภายใน  7 วนั ใชเฉพาะการโดยสารระยะไกล  ซ่ึงคาโดยสาร
เที่ยวเดียวไมต่าํกวา  5  บาท  ลดคาโดยสารใหรอยละ 10 ของคาโดยสารเต็มรา  เศษของคาโดยสารที่ไม
ครบบาทใหปดขึ้นเปน  1  บาท    
    ง.  ผูซ้ือบัตรเดือน  ลดคาโดยสารใหรอยละ 20 ของคาโดยสารเที่ยวเดยีว คูณดวย  
44 สําหรับการโดยสารที่ไมรวมวันเสาร  และวนัอาทิตยหรือคูณดวย  52 สําหรับการโดยสารที่ไมรวม
วันอาทิตย  เศษของคาโดยสารที่ไมครบบาทใหปดขึน้เปน  1 บาท  
    จ.  ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติสูงอายุ  พ.ศ.  2546  ใหลดคาโดยสารไมนอยกวา
รอยละ 50 เฉพาะรถของบริษัทขนสง จํากัด ไมรวมรถของผูประกอบการที่รวมเดนิรถกับบริษัทขนสง 
จํากัด 
    ฉ. บุคคลตอไปนี้ไดรับการยกเวนคาโดยสาร  
      1.  ผูตรวจการ 
      2.  ผูถือบัตรอนุญาตของผูประกอบการ 
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