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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 การบริหารจัดการสถานีขนสงทางบก คือหนึ่งในภารกิจที่รัฐบาลจะตองถายโอนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการสงเสริมการ
กระจายอํานาจสูทองถ่ิน ซ่ึงตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม ไดถายโอนสถานีขนสงจังหวัด
ใหแกเทศบาล กรณีนอกเขตเทศบาลถายโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหองคการ
บริหารสวนตําบลเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ รวมถึงการอนุญาตใหจัดตั้งสถานีขนสง
ในเขตจังหวัดและหรือการอนุญาตใหสัมปทานขนสงในเขตจังหวัด ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการแกไข
กฎหมายเพื่อใหมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมอยูในคณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกประจําจังหวัด เพื่อทําหนาที่รวมในการพิจารณาอนุญาตดังกลาว 
 สําหรับการถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการสถานีขนสงที่ผานมายังมีปญหาหลาย
ประการ เนื่องจากการขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ทําใหไมสามารถตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณของการถายโอนไดทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ อีกทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่ไดรับการถายโอนภารกิจ ก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการสถานีขนสง นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมมีกฎเกณฑหรือมาตรฐานที่
สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนสง เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน ซ่ึงมีความแตกตางกันไปในแตละทองที่ ดังนั้นเพื่อใหเกิดระบบการถาย
โอนภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนสงที่ดี ตลอดจนเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการ และการ
วางแผนเกี่ยวกับสถานีขนสง จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดทํามาตรฐานสถานีขนสงทางบกขึ้น
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได 
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  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
ดังนี้ 
   (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
   (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร” 
  มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ และ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
   (13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา” 

1.2   วัตถุประสงค 
 1) เพื่อสรางระบบในการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนสง 
 2) เพื่อจัดทําหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีขนสง 
 3) เพื่อจัดทํามาตรฐานเบื้องตนสําหรับเปนแนวทางในการวางแผนทางกายภาพของ
สถานีขนสง 

1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 1.3.1 การบริหารจัดการสถานีขนสง 
  ภายใตพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนสงที่
อยูภายใตความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางบกมีจํานวนมาก ทั้งภารกิจเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการสถานี (เชน การบริหารชองจอดรถ การจัดระบบจราจร ฯลฯ) และภารกิจเกี่ยวกับการ
ควบคุมและกํากับดูแล เชน การตรวจสอบวาการดําเนินกิจการสถานีเปนไปตามขอกําหนดตางๆ 
หรือไม การบริหารงานในลักษณะดังกลาวทําใหเกิดการขาดประสิทธิภาพ และไมเอื้อตอการพัฒนา 
การใหบริการไดอยางทั่วถึง ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะแยกภารกิจที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการสถานี
ออกจากภารกิจที่เกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับโอน
ภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสถานีทั้งสิ้นจํานวน 15 ขอไดแก 
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  1) การบริหารชองจอดรถรับ-สงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง 
  2) การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ 
  3) การจัดพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสาร 
  4) การจัดระบบการจราจรภายในสถานี 
  5) การรักษาความสะอาดภายในสถานี 
  6) การรักษาความปลอดภัย 
  7) การประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทาง 
  8) การควบคุม ดูแล การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานี 
  9) การจัดใหมีบริการหองสุขา 
  10) การจัดใหมีบริการจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม 
  11) การจัดใหมีบริการรับฝากของ 
  12) การจัดใหมีบริการรถรับจาง 
  13) การจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ 
  14) การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง 
  15) การจัดหา ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ 

  ในการรับโอนภารกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการบริหาร
จัดการสถานีอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่กรมการขนสงทางบกไดเคยดําเนินการมา 
ดังนั้นกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดจัดทํามาตรฐานนี้ ซ่ึงจะครอบคลุมภารกิจที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรับโอนจากกรมการขนสงทางบกทั้ง 15 ขอ ดังกลาว 

1.4   นิยามศัพท 
 สถานีขนสงผูโดยสาร หมายถึง สถานที่ซ่ึงใชเปนศูนยรวม กระจาย และสับเปลี่ยนรถ
สําหรับการขนสงผูโดยสาร รวมทั้งเปนสถานีที่ใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนสง ประกอบดวย 
 (1) อาคารสถานีซ่ึงจัดใหมีพื้นที่สําหรับบริการผูโดยสาร ที่จําหนายตั๋ว โทรศัพทสาธารณะ 
สวม ที่ทํางานของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก ที่จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม ที่พัก
โดยสาร ที่พักผูประจํารถ และที่รับฝากสิ่งของ 
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 (2) ลานจอดรถยนตโดยสาร รถแท็กซี่ และรถสวนบุคคล 
 (3) ที่สําหรับเปนอูและบริการซอมรถ 

 การขนสงประจําทาง หมายถึง การขนสงเพื่อสินจางตามเสนทางที่คณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกําหนด 

 รถโดยสารประจําทาง หมายถึง รถที่ใชในการขนสงประจําทาง ซ่ึงอยูในความควบคุม
ตาม พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 

 หมวดเสนทาง หมายถึง ประเภทเสนทางการขนสงผูโดยสารประจําทาง แบงออกเปน 4 
หมวดเสนทาง ดังนี้ 
 หมวดที่ 1: เปนการใหบริการเดินรถโดยสารประจําทางภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเสนทางตอเนื่อง 
 หมวดที่ 2: เปนการใหบริการเดินรถโดยสารประจําทางในเสนทางที่มีจุดเริ่มตนจาก 
กรุงเทพมหานคร ไปยังปลายทางในสวนภูมิภาค 
 หมวดที่ 3: เปนการใหบริการเดินรถโดยสารประจําทางในเสนทางระหวางจังหวัดอื่นที่
ไมใชกรุงเทพมหานคร 
 หมวดที่ 4: เปนการใหบริการเดินรถโดยสารประจําทางในเสนทางภายในเขตจังหวัด 

 บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) หมายถึง หนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจดําเนินกิจการรถ
โดยสารประจําทางระหวางเมือง โดยไดรับสิทธิในการเดินรถในเสนทางหมวดที่ 2 ทุกเสนทาง 
และหมวดที่ 3 บางสวน แตเนื่องจากขอจํากัดในดานจํานวนรถและพนักงานที่มี จึงทําสัญญากับ
เอกชนใหมาประกอบการรถรวมบริการในหลายเสนทาง โดยเฉพาะเสนทางในหมวดที่ 2 

 ผูประกอบการรถรวม บขส. หมายถึง เอกชนที่ทําสัญญารวมประกอบการเดินรถกับ 
บขส. 
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 มาตรฐานรถโดยสาร หมายถึง มาตรฐานการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐาน 
รถโดยสาร 

ปรับอากาศ (ปอ.) 
หรือพัดลม 

จํานวน 
ที่นั่ง 

อาหาร 
และเครื่องดื่ม หองน้ําบนรถ พนักงาน 

ตอนรับบนรถ 
1 (ก) หรือ วีไอพี ปอ. 24 มี มี มี 

1 (ข) ปอ. 42 มี มี มี 

1 พ ปอ. 32 มี มี มี 

2 ปอ. 46 ไมมี ไมมี ไมมี 

3 พัดลม 60 ไมมี ไมมี ไมมี 

ม 2 ค  
(มีเฉพาะรถรวม) 

ปอ. 32 ไมมี ไมมี ไมมี 

4 ข (รถ 2 ช้ัน) ปอ. 55 มี มี มี 

ท่ีมา บริษัท ขนสง จํากัด 
 

คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง เปนคณะกรรมการกํากับดูแลการขนสง
ทางบกระดับชาติ มีปลัดกระทรวงคมนาคมเปนประธาน มีหนาที่กําหนดลักษณะการขนสง 
เสนทาง จํานวนผูประกอบการ อัตราคาขนสง ฯลฯ ตลอดจนมีหนาที่กําหนดสถานที่ จัดใหมีหรือ
จัดตั้ง และระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนสง กําหนดประเภทหรือชนิดของรถที่ตองเขาหยุดหรือจอด
เพื่อการรับสงผูโดยสาร และกําหนดที่หยุดหรือที่จอดเพื่อรับสงผูโดยสาร 

คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด เปนคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ขนสงทางบก มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ มีอํานาจและหนาที่ภายในเขตจังหวัด 
เกี่ยวกับการกําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงประจําทางและรถขนาดเล็ก ตลอดจนการ
กําหนดอัตราคาขนสงและคาบริการอื่นในการขนสง 
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ตารางเดินรถโดยสารประจําทาง หมายถึง ตารางที่ระบุขอมูลเกี่ยวกับการเดินรถ ไดแก 
เวลาออกรถ จุดจอดรับ-สงผูโดยสาร จํานวนเที่ยววิ่งในแตละวัน จํานวนรถ ระยะทาง เวลาในการ
เดินรถ ฯลฯ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง และเปนเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตฯ ที่ผูประกอบการรถโดยสารจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด มิฉะนั้นจะมีความผิดตาม
กฎหมาย 

1.5   มาตรฐานอางอิง และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1) พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 
 2) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
 3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 4) กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2525 วาดวยการขออนุญาตจัดตั้งสถานีขนสง 
 5) ระเบียบกระทรวงคมนาคมวาดวยการรับจายเงินคาบริการสถานีขนสง กรมการขนสง
ทางบก พ.ศ. 2532 
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