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ภาคผนวก  ข 
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการดาํเนินกิจการ 

 
- กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
 การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
- ระเบียบกระทรวงคมนาคมวาดวยการรับจายเงินคาบริการสถานีขนสง  
 กรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2532 
- ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการบริหารและดําเนินกิจการ 
 สถานีขนสงผูโดยสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
- รายละเอียดแนบทายประกาศกรมการขนสงทางบกเกี่ยวกับการยื่นคําขอ 
 รับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานขีนสงผูโดยสาร 
- แบบ ขส.บ.64 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติการขนสงทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
----------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ วรรคสี่ และ
มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ สถานีขนสงผูโดยสาร ตองมีลักษณะเปนสถานที่ซ่ึงใชเปนศูนยรวม กระจายและ
สับเปลี่ยนรถสําหรับการขนสงผูโดยสาร รวมทั้งเปนสถานที่ใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนสง 
ประกอบดวย 
  (๑) อาคารสถานีซ่ึงจัดใหมีพื้นที่สําหรับบริการผูโดยสาร ที่จําหนายตั๋ว โทรศัพท
สาธารณะ สวม ที่ทํางานของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก ที่จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด และ
เครื่องดื่ม ที่พักโดยสาร ที่พักผูประจํารถ และที่รับฝากสิ่งของ 
  (๒) ลานจอดรถยนตโดยสาร รถแท็กซี่ และรถสวนบุคคล 
  (๓) ที่สําหรับเปนอูและบริการซอมรถ 
 แบบ ขนาด และจํานวน ตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนดหรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 
 ขอ ๒ สถานีขนสงสัตวและหรือส่ิงของ ตองมีลักษณะเปนสถานที่ซ่ึงใชเปนศูนยรวม
กระจาย และสับเปลี่ยนรถสําหรับการขนสงสัตวและหรือส่ิงของ รวมทั้งเปนสถานที่ใหบริการ
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนสง และประกอบดวย 
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  (๑) อาคารสถานีซ่ึงจัดใหมีพื้นที่สําหรับที่ทําการ ที่ทํางานของเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางบก ที่พักสินคา ที่จําแนกสินคา โทรศัพทสาธารณะ สวม ที่พักผูประจํารถ และที่จําหนาย
สินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม 
  (๒) คลังสินคา ที่ช่ังน้ําหนัก อาคารบรรจุหีบหอ ลานคอนเทนเนอร ลานจอดพัก
รถและลานจอดรถแท็กซี่และรถสวนบุคคล 
  (๓) ที่จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง และที่บริการซอมรถ 
  (๔) เครื่องมือเครื่องใชตามความจําเปนและเหมาะสม ไดแก รถปนจั่น รถยก 
รถเข็น รถลาก เครื่องทุนแรง และเครื่องมือบรรจุหีบหอ หรือเครื่องมือเครื่องใชอ่ืน 
  แบบ ขนาด และจํานวนตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามทีก่รมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนดหรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 
 ขอ ๓ ผูใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสาร หรือสถานีขนสงสัตว
และหรือส่ิงของ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนสงทางบกพรอมดวยหลักฐาน
ดังตอไปนี้ 
  (๑) บุคคลธรรมดา 
   (ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน 
   (ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
   (ค) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชที่ดินที่จะทําการกอสราง
สถานีขนสง 
   (ง) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด 
   (จ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งและทางเขาและ
ทางออกสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด 
  (๒) หางหุนสวนสามัญ 
   (ก) รายช่ือผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ข) ภายถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชที่ดินที่จะทําการกอสราง
สถานีขนสง 
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   (จ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด 
   (ฉ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งและทางเขาและ
ทางออกสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด 
  (๓) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
   (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
   (ข) รายช่ือและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชที่ดินที่จะทําการกอสราง
สถานีขนสง 
   (ฉ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด 
   (ช) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งและทางเขาและ
ทางออกสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด 
  (๔) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เปนบริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด 
   (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   (ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตาง
ดาวของกรรมการของบริษัททุกคน 
   (ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของกรรมการของบริษัททุกคน 
   (จ) รายชื่อและสัญชาติของผูถือหุนทุกคน และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคน
ถือ 
   (ฉ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับฉบับตีพิมพ 
   (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชที่ดินที่จะทําการกอสราง
สถานีขนสง 
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   (ซ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด  
   (ฌ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งและทางเขาและ
ทางออกสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด 
   ใหผูยื่นคําขอตามขอนี้วางเงินสด หรือเช็คหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารตาม
จํานวนเงินที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดเพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามคําขอรับ
ใบอนุญาต 
 ขอ ๔ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่นตอกรมการขนสงทางบก และสําหรับใน
จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครจะยื่นคําขอตอสํานักงานขนสงจังหวัดนั้นๆ ก็ได 
 ขอ ๕ ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง ใหใชแบบใบอนุญาตทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ ๖ เมื่อผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงได รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางแลว ตองมาทําสัญญากับกรมการขนสงทางบก
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงมติคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง หากพน
กําหนดเวลาดังกลาวใหกรมการขนสงทางบกริบหลักประกันตามขอ ๓ เสียทั้งสิ้น 
 ขอ ๗ ผูไดรับอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารหรือสถานีขนสงสัตว
และหรือส่ิงของผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบของกรมการขนสงทาง
บกพรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ 
  (๑) บุคคลธรรมดา 
   (ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน 
   (ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
   (ค) ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารหรือสถานีขนสง
สัตวและหรือส่ิงของ หรือใบแทน 
  (๒) หางหุนสวนสามัญ 
   (ก) รายช่ือผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ข) ภาพถายบัตรประจําตัวประชนของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
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  (๓) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
   (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
   (ข) รายช่ือและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (จ) ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารหรือสถานีขนสง
สัตวและหรือส่ิงของ หรือใบแทน 
  (๔) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เปนบริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด 
   (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดทุกคน 
   (ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของกรรมการบริษัททุกคน 
   (ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของกรรมการบริษัททุกคน 
   (จ) รายช่ือและสัญชาติของผู ถือหุนทุกคน  และจํานวนหุนที่ ผู ถือหุน                    
แตละคนถือ 
   (ฉ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับฉบับตีพิมพ 
   (ช) ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารหรือสถานีขนสง
สัตวและหรือส่ิงของ หรือใบแทน 
 ขอ ๘ การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารหรือ
สถานีขนสงสัตวและหรือส่ิงของตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ
ใบอนุญาตเดิมใหใหม 
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 ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสาร หรือสถานีขนสง
สัตวและหรือส่ิงของผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบของกรมการ
ขนสงทางบกพรอมดวยหลักฐานการรับแจงความของสถานีตํารวจ หรือใบอนุญาตที่ชํารุดนั้น 
 การอนุญาต คําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม
แตใหระบุคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

วีระ  มุสิกพงศ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม 
  
 
 

(ประกาศราชกิจจานเุบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๘ ลงวนัที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๕) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง 
มาตรา ๑๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ของสถานีขนสง หลักเกณฑและวิธีการขอ
อนุญาต และการอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงและการขอตออายุใบอนุญาต และการ
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ระเบียบกระทรวงคมนาคม 
วาดวยการรับจายเงินคาบริการสถานีขนสง กรมการขนสงทางบก 

พ.ศ. 2532 
-------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงคมนาคมวาดวยการรับจายเงินคาบริการ
สถานีขนสง กรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2517 เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 24 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 กระทรวงคมนาคม โดยไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูอํานวยการสํานักงบประมาณ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงคมนาคมวาดวยการรับจายเงินคาบริการ
สถานีขนสง กรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2532” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงคมนาคมวาดวยการรับจายเงินคาบริการสถานีขนสง 
กรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2547 
 ขอ 4 วิธีปฏิบัติอ่ืนใดซึ่งมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม 
 ขอ 5 ในระเบียบ 
 “คาบริการสถานีขนสง” หมายความวา บรรดาเงินรายรับที่เกิดจากดําเนินกิจการสถานี
ขนสงผูโดยสาร ซ่ึงมีดังนี้ 

(1) เงินรายรับคาบริการใชสถานีขนสงตามประกาศกรมการขนสงทางบก 
(2) เงินสวนลดจากการใชโทรศัพทสาธารณะ 
(3) เงินรายรับจากการจัดใหมีบริการหองสุขา 
(4) เงินรายรับจากการจัดใหมีบริการจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม 
(5) เงินรายรับจากการจัดใหมีบริการรับฝากสิ่งของ 
(6) เงินรายรับจาการจัดใหมีรถรับจาง 
(7) เงินรายรับคาบริการจอดรถรับจาง 
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(8) เงินรายรับคาบริการรถเข็นขนสัมภาระสิ่งของ 
(9) เงินรายไดอ่ืนๆ ซ่ึงตองขอตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณีๆ ไป 

 ขอ 6 คาบริการสถานีขนสง ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดินในอัตรารอยละ 25 ของ
จํานวนเงินที่ไดรับทั้งสิ้น เวนแตจะไดรับความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอื่น 
 ขอ 7 การรับเงินใหสถานีขนสงออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
เวนแตการรับเงินกรณีที่ไมอาจออกใบเสร็จรับเงินได ก็ใหใชหลักฐานการรับเงินแทน 
 ใบเสร็จรับเงินใหใชตามแบบใบเสร็จรับเงินของทางราชการและอยูในความควบคุมของ
กรมการขนสงทางบก 
 ขอ 8 เงินคาบริการสถานีขนสง ใหนําฝากกระทรวงการคลัง สํานักงานคลังจังหวัด หรือ
สํานักงานคลังอําเภอ แลวแตกรณี หรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจภายในวงเงินที่กระทรวงการคลัง
ใหความเห็นชอบ 
 กรมการขนสงทางบก หรือสํานักงานขนสงจังหวัด จะเก็บรักษาเงินคาบริการสถานี
ขนสงไวเพื่อใชจายตามระเบียบนี้ไดภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังอนุมัติ 
 กรณีที่เห็นสมควร กรมการขนสงทางบกจะสั่งใหนําเงินคาบริการสถานีขนสงที่นําฝาก
สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอ โอนมาฝากกระทรวงการคลังได 
 ขอ 9 เงินคาบริการสถานีขนสง จะนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันไดเฉพาะรายจายที่
เกี่ยวกับกิจการสถานีขนสงหรืออํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ใหแกผูโดยสาร 
 การจายหรือกอหนี้ผูกพันใหปฏิบัติเชนเดียวกับการจายและการกอหนี้ผูกพันเงิน
งบประมาณรายจาย เวนแตจะไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
 ขอ 10 รายจายตอไปนี้ หามจายจากเงินคาบริการสถานีขนสง 

(1) รายจายเปนเงินยืม เวนแตการยืมเพื่อทดรองใชจายในการปฏิบัติงานของ
สถานีขนสง 

(2) รายจายในลักษณะบําเหน็จบํานาญและเงินสงเคราะหอ่ืนๆ 
(3) รายจายเปนคาจางลูกจาง 
(4) รายจายเพื่อซ้ือยานพาหนะ 
(5) รายจายคาครุภัณฑซ่ึงมีราคาเกินกวาหนวยละหนึ่งหมื่นบาท 
(6) รายจายคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาเกินกวาสามหมื่นบาท 
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 รายจายตาม (3) ถาจําเปนตองจาย ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง สวนรายจาย
ตาม (4) (5) และ (6) ถามีความจําเปนตองจายใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอน 
 ขอ 11 ภายใตบังคับขอ 9 อํานาจอนุมัติส่ังจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันเงินคาบริการสถานี
ขนสงใหเปนไปเชนเดียวกับการจายเงินงบประมาณรายจาย 
 ขอ 12 เมื่อส้ินเดือนหนึ่งๆ ใหกรมการขนสงทางบก หรือสํานักงานขนสงจังหวัด จัดทํา
รายงานการรับจายเงินตามแบบทายระเบียบนี้ พรอมทั้งรวมรวบใบสําคัญจายและเอกสารอันเปน
หลักฐานสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี 
เพื่อตรวจสอบภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นเดือนนั้น และใหสงรายงานการรับจายเงินดังกลาวให
กรมการขนสงทางบกทราบภายในกําหนดดังกลาวดวย 
 ใบสําคัญคูจายใหจัดทําหนางบตามแบบทายระเบียบนี้ 
 ขอ 13 ใหกรมการขนสงทางบก หรือสํานักงานขนสงจังหวัด สงสําเนารายงานการรับ
จายเงินตามขอ 12 ประจําเดือนมีนาคม และกันยายน ใหกรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ
ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันสิ้นงวด 
 ขอ 14 ใหอธิบดีกรมการขนสงทางบกเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2532 
 

(ลงชื่อ)  มนตรี  พงษพานิช 
(นายมนตรี  พงษพานิช) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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ระเบียบกรมการขนสงทางบก 

วาดวยการบริหารและดําเนนิกิจการสถานขีนสงผูโดยสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 

--------------------------- 

 ดวยกรมการขนสงทางบกตองดําเนินการถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการสถานี
ขนสงผูโดยสารบางสวนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีความจําเปนที่หนวยงานผูรับโอน
ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสถานี ตลอดจนตอง
สามารถบริหารจัดการสถานีใหเปนไปอยางเรียบรอยมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อการใหดําเนินการ
และบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนแนวทาง
เดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 115 และมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติการขนสงทาง
บก พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนสงทางบกออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการบริหารและดําเนิน
กิจการสถานีขนสงผูโดยสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหรองอธิบดี (ฝายบริหาร) กรมการขนสงทางบก รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดําเนินงานสถานีขนสงผูโดยสารตองปฏิบัติให
เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และตองดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารไมวาจะออก
โดยกรมการขนสงทางบกหรือหนวยงานอื่น ตลอดจนตองบริหารจัดการงานสถานีขนสงให
เปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
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หมวด 2 
การบริหารงานสถานีขนสงผูโดยสาร 

 ขอ 5 การบริหารชองจอดรถรับสงผูโดยสารตองดําเนินการอยางนอย ดังนี้ 
  (1) จัดชองจอดรถโดยสารประจําทางแตละเสนทางสําหรับรถรับสงผูโดยสาร
อยางทั่วถึงและเพียงพอ 
  (2) ติดตั้งปายแสดงเครื่องหมายประจําในแตละชองจอด 
  (3) แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดชองจอดรถ 
  (4) กําหนดเวลาเขาออกสถานีขนสงของรถโดยสารประจําทางแตละเสนทาง
ใหสอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบการขนสง 
  (5) จัดใหมีการประชาสัมพันธใหผูประกอบการขนสงและผูใชบริการทราบ 
 ขอ 6 การบริหารพื้นที่ลานจอดรถตองดําเนินการอยางนอย ดังนี้ 
  (1) จัดสรรพื้นที่จอดรถสําหรับผูเขาใชบริการสถานีขนสง 
  (2) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชบริการที่จอดรถ 
  (3) จัดเจาหนาที่ไวสําหรับอํานวยความสะดวกและจัดการจราจรภายในสถานี
ขนสง 
 ขอ 7 การจัดพื้นที่สําหรับจําหนายตั๋วโดยสารตองดําเนินการอยางนอย ดังนี้ 
  (1) ตองจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารเพื่อใหผูประกอบการ
ขนสงใชเปนสถานที่จําหนายตั๋วโดยสารอยางเพียงพอและเปนระเบียบ 
  (2) ติดตั้งปายแสดงชองจําหนายตั๋วในแตละเสนทาง 
  (3) จัดใหมีปายแสดงอัตราคาโดยสารและรายละเอียดเสนทางการใหบริการ
ของแตละเสนทางอยางชัดเจน 
 ขอ 8 การจัดการจราจรภายในสถานีขนสง ใหดําเนินการติดตั้งปายแนะนําและเครือ่งหมาย
จราจรใหเปนไปตามมาตรฐานอยางชัดเจนและเหมาะสม 
 ขอ 9 การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี ตองจัดใหมีการรักษาความสะอาด ปรับปรุง
ภูมิทัศน และบริเวณโดยรอบสถานีขนสงใหมีความสะอาดสวยงาม 
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 ขอ 10 การรักษาความปลอดภัย ตองจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานี
ตลอดเวลา และควรติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอ่ืน เชน โทรทัศนวงจรปด 
 ขอ 11 การประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทางตองดําเนินการอยางนอย ดังนี้ 
  (1) จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธที่มีความรูดานภาษาและการประชาสัมพันธ 
  (2) จัดใหมีระบบการประชาสัมพันธที่ทันสมัย พรอมทั้งเอกสารแนะนํา
เกี่ยวกับการเดินทาง 
 ขอ 12 การติดตั้งปายโฆษณาในบริ เวณสถานีขนสง  ควรจัดใหมี เจาหนาที่หรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการพิจารณาใหมีการโฆษณาภายในสถานีขนสงเปนการเฉพาะ
โดยการพิจารณาอนุญาตใหพิจารณาถึงความเหมาะสม ตําแหนงที่รูปภาพและขอความบรรยาย 
และคํานึงถึงศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ผลกระทบทางการเมือง ลัทธิศาสนา รวมถึงความ
เปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนตองพิจารณาถึงความมั่นคง
แข็งแรงและไมเปนอุปสรรคตอการใชบริการสถานีขนสง 
 ขอ 13 การจัดใหมีบริการหองสุขา ตองควบคุมดูแลรักษาความสะอาด กําหนดอัตราคา
ใชบริการหองสุขาที่เปนธรรม พรอมแสดงอัตราคาบริการอยางชัดเจน 
 ขอ 14 การจัดใหมีบริการจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ตองกําหนดสถานที่
สําหรับจําหนายสินคาอยางเหมาะสมและเปนระเบียบ กําหนดหรือควบคุมราคาสินคาอยางเปน
ธรรม และใหติดปายแสดงราคาสินคาอยางชัดเจนทุกรายการ 
 ขอ 15 การจัดใหมีบริการรับฝากของ ตองควบคุมดูแลการรับฝากของใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กําหนดอัตราคารับฝากของอยางเปนธรรม พรอมกับจัดทําปายแสดงอัตราคาบริการ
ใหเห็นอยางชัดเจน 
 ขอ 16 การจัดใหมีบริการรถรับจาง ตองดําเนินการอยางนอย ดังนี้ 
  (1) จัดสถานที่สําหรับจอดรถยนตรับจางสําหรับใหบริการแกประชาชนได
อยางสะดวกและปลอดภัย 
  (2) กําหนดประเภทรถยนตรับจางที่จะอนุญาตใหเขามาบริการ 
  (3) ติดตั้งปายแสดงอัตราคาบริการสําหรับรถยนตรับจางแตละประเภทให
สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
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 ขอ 17 การจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ ตองกําหนดจุดการใหบริการโดยคํานึงถึง
ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย กําหนดอัตราคาบริการอยางเปนธรรม พรอมกับติดตั้งปาย
แสดงอัตราคาบริการใหเห็นไดชัดเจน 
 ขอ 18 การจัดหา ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษา อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ ตอง
ดําเนินการตรวจตราดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุง ซอมแซมอาคารสถานีขนสงและบริเวณโดยรอบ 
สถานที่และวัสดุอุปกรณที่ใชในกิจการสถานีขนสงใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดความปลอดภัย ตลอดจนจัดใหมีส่ิงปลูกสราง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณสําหรับใชในการดําเนิน
กิจการสถานีขนสงใหเกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจแกผูใชบริการ 

หมวด 4 
เบ็ดเตล็ด 

 ขอ 19 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดเก็บคาบริการสถานีขนสงใหเปนไปตาม
อัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด 
 ขอ 20 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองควบคุม กํากับ ดูแล และจัดระเบียบใหรถตาม
ประเภทที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดไว เขาหยุดและจอดเพื่อรับสง
ผูโดยสาร ณ สถานีขนสงผูโดยสาร 
 ขอ 21 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับถายโอนตองจัดใหมีสมุดทะเบียนการเดินรถที่
ผานเขาออกสถานีขนสงตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ และตองเก็บรักษาไวในที่ทําการของ
สถานีขนสงแหงนั้น พรอมที่จะใหตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 ขอ 22 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองควบคุม ดูแล และจัดใหเจาหนาที่หรือบุคคล
ผูอยูในความรับผิดชอบของตนที่มีหนาที่เกี่ยวของกับสถานีขนสง แตงกายใหเรียบรอยหรือมี
เครื่องแบบประจําและตองติดปายชื่อใหเห็นไดชัดเจนขณะปฏิบัติหนาที่ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2548 
 

 (นายปยะพันธ  จัมปาสุต) 
อธิบดีกรมการขนสงทางบก 
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สมุดทะเบียนการเดินรถ 
สถานีขนสงผูโดยสาร........................................................... 

ทะเบียนการเดินรถ 
 
ประจําวันที่ ลําดับที่ หมวด สายที่ เลขขางรถ เลขทะเบียน เวลาถึง เวลาออก 
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมการขนสงทางบก เก่ียวกับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและ
ดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสาร 

 1. คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต 
  ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารตองเปนนิติบุคคล 
(หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด) ซ่ึงมี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารและ 
  (ก) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ผูเปนหุนสวนทั้งหมดตองมี
สัญชาติไทย 
  (ข) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดชอบ
ทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปน
ของผูเปนหุนสวนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 
  (ค) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกึ่งหนึ่งตองมี
สัญชาติไทยและทุนของบริษัทจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของผูถือหุนซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หรือตองเปนของหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือตองเปนของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือองคกรของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ และ
บริษัทจํากัดนั้นตองไมมีขอบังคับอนุญาตใหมีการออกหุนชนิดออกใหแกผูถือ 
  (ง) ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ตองมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจํากัดไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดตองเปนของผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 
  ในกรณีที่ผูถือหุนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหางหุนสวนสามัญจด
ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ผูถือหุนดังกลาวจะตองมลัีกษณะ
ตาม ขอ (ก) (ข) (ค) และ (ง) แลวแตกรณี 
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 2. เงื่อนไขเกี่ยวกับท่ีดิน 
  2.1 สิทธิในที่ดิน 
   ในวันยื่นคําขอ ผูยื่นคําขอตองมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิตาม
สัญญาจะซื้อจะขายหรือสิทธิการใชที่ดินที่จะทําการกอสรางสถานีขนสง 
   ในวันทําสัญญา ที่ดินที่จะทําการกอสรางสถานีขนสงตองไมมีภาระติดพัน
ใดๆ ทั้งสิ้น โดยผูยื่นตองมีสิทธิในที่ดินอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
   (ก) กรรมสิทธิ์ 
   (ข) สิทธิใชประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายเปนเวลา ไมนอยกวา   
20 ป ในกรณีที่ที่ดินเปนของบุคคลอื่น ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการทําหนังสือและจดทะเบียน
การไดมาซึ่งสิทธิใชประโยชนในที่ดินดังกลาวเปนสิทธิเก็บกินตอพนักงานเจาหนาที่ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
  2.2 ขนาดของที่ดิน 
   ที่ดินสําหรับจัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสารระดับจังหวัดตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 
5 ไร สําหรับสถานีขนสงผูโดยสารในระดับอําเภอ หรือสถานีขนสงผูโดยสารยอย ตองมีเนื้อที่ไม
นอยกวา 3 ไร หรือตามที่ทางราชการเห็นสมควร 
  2.3 ลักษณะของท่ีดิน 
   ที่ดินที่จะจัดตั้งเปนสถานีขนสงผูโดยสารตองอยูในทําเลที่เหมาะสม และมี
ลักษณะ ดังนี้ คือ 
   (ก) ที่ดินนั้นอยูติดทางหลวงหรือทางสาธารณะที่สามารถปรับปรุงเปนทาง
ชนิดสี่ชองเดินรถได และอยูในบริเวณที่ไมหางจากยานชุมชนเกินสมควร 
   (ข) หากที่ดินไมอยูติดทางหลวงหรือทางสาธารณะตาม (ก) ที่ดินนั้นตองอยู
หางจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไมเกิน 300 เมตร โดยประมาณ และตองจัดใหมีทางเชื่อมที่
เหมาะสมเพื่อใชเปนทางเขาและทางออกสถานีในบริเวณเดียวกัน มีเขตทางกวางไมนอยกวา 24 เมตร 
โดยอาจมีเกาะแบงถนนกวางไมนอยกวา 1 เมตร และมีผิวจราจร 2 ขาง กวางขางละไมนอยกวา    
10.5 เมตร ในกรณีที่ทางเชื่อมแยกเปนทางเขาสวนหนึ่งและทางออกสวนหนึ่ง ทางเชื่อมแตละสวน
ควรมีเขตทางกวางไมนอยกวา 12 เมตร และมีผิวจราจรกวางไมนอยกวา 10.5 เมตร หรือตามที่ทาง
ราชการเห็นสมควร ทางเชื่อมดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตจะตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูมีสิทธิ
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เก็บกินซึ่งไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเปนเวลาไมนอยกวา 20 ป และหาม
กระทําการใดๆ อันเปนการจําหนายจายโอนหรือกอใหเกิดภาระติดพัน หรือทําใหเสื่อมเสียสิทธิ์ที่
จะใชประโยชนในทางเชื่อมดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนตลอดไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
หรือจะจัดใหเปนทางสาธารณะก็ได 
   (ค) ที่ดินที่จะจัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสารตองมีลักษณะเหมาะสมที่จะใช
เปนสถานีขนสงผูโดยสาร ซ่ึงมีความกวางดานหนาติดกับทางหลวงหรือทางสาธารณะหรือทาง
เชื่อมไมนอยกวา 80 เมตร หรือตามที่ทางราชการเห็นสมควร 
 3. เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานีขนสง 
  3.1 ผังบริเวณ 
   (ก) การวางผังอาคารสถานีขนสงผูโดยสารรวมทั้งปลูกสรางอื่นๆ ภายใน
บริเวณที่ดินที่จัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสาร ตองเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด หรือ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ โดยเมื่อจัดวางผังสถานีขนสงผูโดยสารแลว อาคาร
สถานีจะตองอยูในตําแหนงที่ไมมีส่ิงปลูกสรางอื่นใดปดดานหนาอาคารสถานีขนสงผูโดยสารเมื่อ
มองจากทางหลวงหรือทางสาธารณะหรือทางเชื่อมที่เปนทางเขาบริเวณสถานีขนสง 
   (ข) บริเวณที่ดินที่จะจัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสารตองมีร้ัวลอมรอบ ถาไมมี
ร้ัวลอมรอบก็ตองจัดใหมีถนนกวางอยางนอย 6 เมตร และหรือกําหนดแนวอาคารหรือทางเขาที่จะ
กอสรางใหอยูหางจากเขตที่ดินที่จะจัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสารไมนอยกวา 6 เมตร 
   (ค) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่อยูติดถนนรอบสถานีขนสงผูโดยสารตาม (ข) 
หรือที่อยูริมทางเชื่อมที่ใชเปนทางเขาและทางออกตามขอ 2, 3 (ข) ตองไมเปนโรงภาพยนตร  
ตลาดสด หรือ ส่ิงปลูกสรางอื่นใด อันทําใหเกิดความไมสะดวกแกการจราจรที่จะใชสถานีขนสง
ผูโดยสารหรือกอใหเกิดสิ่งปฏิกูลหรือส่ิงสกปรกในบริเวณใกลสถานีขนสงผูโดยสาร 
   (ง) การวางผังบริเวณที่จะกอสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใกลที่ดินที่จะ
จัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสารและทางเชื่อมเพื่อใชเปนทางเขาและทางออก ตองไดรับความเห็นชอบ
จากกรมการขนสงทางบกกอน 
  3.2 สถานีขนสงผูโดยสาร 
   (ก) สถานีขนสงผูโดยสารตองประกอบดวย 
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    (1) อาคารสถานีซ่ึงจัดใหมีพื้นที่สําหรับบริการผูโดยสาร ที่จําหนายตั๋ว 
โทรศัพทสาธารณะ หองสุขา ที่ทํางานของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก ที่จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด 
ที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ที่พักผูโดยสาร และที่รับฝากสิ่งของ 
    (2) ลานจอดรถยนตโดยสาร รถแท็กซี่และรถสวนบุคคล 
    (3) ที่สําหรับเปนอูบริการซอมรถ 
   (ข) แบบ ขนาด และจํานวน ตาม (1) (2) และ (3) ตองเปนไปตามที่กรมการ
ขนสงทางบกกําหนดหรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยผูขอรับ
ใบอนุญาตตองระบุไวในคําขอวาประสงคจะใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนดหรือ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 
   (ค) ความตองการขั้นตนในการจัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสาร จะตองกอสราง
อาคารและสิ่งปลูกสรางตามแบบแปลนและรายละเอียดของกรมการขนสงทางบกหรือตามที่
กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ และจัดใหมีอุปกรณที่จําเปนและดําเนินการดังตอไปนี้ 
    (1) กอสรางอาคารสถานีและสิ่งปลูกสราง ตามแบบ 
    (2) กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอยกวา 20 เซนติเมตร 
ตามแบบ 
    (3) กอสรางทอระบายน้ําและระบบระบายน้ําภายในบริเวณสถานีและ
ตอเชื่อมกับภายนอก ตามแบบ 
    (4) จัดใหมีกระแสไฟฟาโดยปกเสาพาดสาย รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ
หมอแปลงมาตรวัด ฯลฯ ในบริเวณสถานีและอาคารสิ่งปลูกสราง 
    (5) จัดใหมีน้ําใชบริโภคและใชงานสถานี โดยตอและวางทอน้ําประปา
ไปยังสถานีและอาคารสิ่งปลูกสราง ตามแบบ ใหใชการไดดี ในกรณีที่ไมมีบริการน้ําประปา
จะตองเจาะบอน้ําบาดาล รวมทั้งจัดและติดตั้งอุปกรณใหสามารถจายน้ําได 
    (6) กอสรางทางเชื่อมเขาและออกสถานีเปนชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาไมนอยกวา 20 เซนติเมตร ตามแบบ 
    (7) จัดใหมีเกาอี้สําหรับผูโดยสาร ตามแบบ และจํานวนที่กรมการ
ขนสงทางบกเห็นชอบ 
    (8) จัดทําแผนปายชื่อสถานีและเสาธง ตามแบบ 
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    (9) จัดใหมีเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณตามความเหมาะสม 
    (10) จัดใหมีของเบ็ดเตล็ด เชน ถังทิ้งขยะ เครื่องดับเพลิง ปายบอก
เสนทางรถโดยสารประจําทาง ฯลฯ ตามความจําเปน 
    (11) ปลูกหญา ตนไม ฯลฯ รวมทั้งจัดบริเวณ ตามผัง 
    (12) จัดใหมีหองทํางานเจาหนาที่ พรอมติดเครื่องปรับอากาศ 
    (13) กอสรางหรือจัดใหมีส่ิงอื่นตามที่กรมการขนสงทางบกเห็นสมควร
สถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานบริการลางรถ สถานที่ใหเชาจอดรถ ฯลฯ ภายในบริเวณสถานี
ดวยก็ไดหากมีบริเวณเพียงพอและกรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 
 4. หลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
  4.1 หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
   (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
หุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด 
   (ข) รายช่ือและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชที่ดินที่จะทําการกอสราง
สถานี 
   (ฉ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนสง จํานวน 4 ชุด 
   (ช) แบบแปลน  แผนผังและผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งทางเขาและ
ทางออกสถานีขนสง จํานวน 4 ชุด 
  4.2 บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด 
   (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   (ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของกรรมการของบริษัททุกคน 
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   (ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
   (จ) รายชื่อและสัญชาติของผูถือหุนทุกคน และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ
คนถือ 
   (ฉ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับฉบับตีพิมพ 
   (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชที่ดินที่จะทําการกอสราง
สถานี 
   (ฌ) แบบแปลน แผนผัง และผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งทางเขาและ
ทางออกสถานีขนสง จํานวน 4 ชุด 
 5. หลักประกันการปฏิบัติตามคําขอรับใบอนุญาต 
  ผูขอรับใบอนุญาตตองนําหลักประกันตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน เปน
จํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) มาวางไวกับกรมการขนสงทางบกพรอมหลักฐาน
ประกอบการขอในขอ 4 เพื่อประกันการปฏิบัติตามคําขอรับใบอนุญาต 
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คหรือตั๋วแลกเงินที่ธนาคารในประเทศรับรอง โดยลงวันที่ส่ังจายในวันยื่น
คําขอรับใบอนุญาต 
  กรมการขนสงทางบกจะคืนหลักประกันใหสําหรับผูขอรับใบอนุญาตรายที่ไมอยู
ในเงื่อนไขที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูไดรับใบอนุญาต 
 6. เงื่อนไขในการทําสัญญา 
  6.1 เมื่อคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง มีมติอนุมัติใหผูขอรับ
ใบอนุญาตรายใดสมควรเปนผูไดรับอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตรายนั้นตองมาทําสัญญาจัดตั้งและ
ดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารกับกรมการขนสงทางบก ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงมติ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง 
  6.2 ในวันทําสัญญา ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ใชประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายเปนเวลาไมนอยกวา 20 ป โดยปราศจากภาระติดพัน
ใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ที่ดินเปนของบุคคลอื่น ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นหลักฐานแสดงการจด
ทะเบียนการไดมาซึ่งสิทธิใชประโยชนในที่ดินดังกลาวเปนสิทธิเก็บกินตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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   หากผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนขอ
ใดขอหนึ่ง ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ์ และกรมการขนสงทางบกมีสิทธิริบหลักประกัน
ตามขอ 5 เสียทั้งสิ้นและมีสิทธิพิจารณาผูขอรับใบอนุญาตรายอื่นตอไป 
 7. สิทธิประโยชนและหนาท่ีของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง 
  7.1 ผูไดรับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกเก็บคาบริการเกี่ยวกับการดําเนินการสถานี
ขนสงไดไมเกินอัตราตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด 
   การเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกอน 
  7.2 ผูไดรับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกเก็บผลประโยชนอันเกิดจากการใหใชพื้นที่ใน
บริเวณสถานีขนสง เชน ที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ที่จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด ที่รับฝากของ 
ลานจอดรถแท็กซี่ ที่สําหรับเปนอูบริการซอมรถ สวนบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานบริการลางรถ 
รวมทั้งผลประโยชนอยางอื่นอันเกิดจากบริการที่ผูไดรับใบอนุญาตจัดใหมีขึ้นตามที่กรมการขนสง
ทางบกใหความเห็นชอบ 
  7.3 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบกและระเบียบของกรมการขนสงทางบกในสวนที่เกี่ยวของ 
 

------------------------------------------ 
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 รายงานการใชสถานีขนสงผูโดยสาร (แบบ ขส.บ.64) 
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