กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สําหรับ มาตรฐานสถานีขนสงทางบก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ สถาบัน
การขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะได
ศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งขึ้น
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สืบตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
การบริหารจัดการสถานีขนสงทางบก คือหนึ่งในภารกิจที่รัฐบาลจะตองถายโอนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการสงเสริมการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น ซึ่งตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม ไดถายโอนสถานีขนสงจังหวัด
ใหแกเทศบาล กรณีนอกเขตเทศบาลถายโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหองคการ
บริหารสวนตําบลเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ รวมถึงการอนุญาตใหจัดตั้งสถานีขนสง
ในเขตจังหวัดและหรือการอนุญาตใหสัมปทานขนสงในเขตจังหวัด ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการแกไข
กฎหมายเพื่อใหมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมอยูในคณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกประจําจังหวัด เพื่อทําหนาที่รวมในการพิจารณาอนุญาตดังกลาว
สําหรับการถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการสถานีขนสงที่ผานมายังมีปญหาหลาย
ประการ เนื่องจากการขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ทําใหไมสามารถตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณของการถายโอนได ทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ อีกทั้ งองค กรปกครองสว น
ทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนภารกิจ ก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการสถานีขนสง นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยั งไม มีกฎเกณฑหรื อมาตรฐานที่
สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนสง เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน ซึ่งมีความแตกตางกันไปในแตละทองที่ ดังนั้นเพื่อใหเกิดระบบการถาย
โอนภารกิจ เกี่ย วกับ สถานีข นสง ที่ดี ตลอดจนเพื่อเปน แนวทางในการบริหารจัดการ และการ
วางแผนเกี่ยวกับสถานีขนสง จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดทํามาตรฐานสถานีขนสงทางบกขึ้น
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได

บทที่ 1 บทนํา

1

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

y พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ดังนี้
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร”
มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ และ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา”

1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางระบบในการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนสง
2) เพือ่ จัดทําหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีขนสง
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 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอน
ภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสถานีทั้งสิ้นจํานวน 15 ขอไดแก
2
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2)
3)
4)
5)
6)
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

การบริหารชองจอดรถรับ-สงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง
การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
การจัดพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสาร
การจัดระบบการจราจรภายในสถานี
การรักษาความสะอาดภายในสถานี
การรักษาความปลอดภัย
การประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทาง
การควบคุม ดูแล การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานี
การจัดใหมีบริการหองสุขา
การจัดใหมีบริการจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
การจัดใหมีบริการรับฝากของ
การจัดใหมีบริการรถรับจาง
การจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ
การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง
การจัดหา ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ

ในการรับ โอนภารกิจ องคก รปกครองสว นทอ งถิ่ น จะต อ งดํ า เนิ น การบริห าร
จัดการสถานีอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่กรมการขนสงทางบกไดเคยดําเนินการมา
ดังนั้นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดจัดทํามาตรฐานนี้ ซึ่งจะครอบคลุมภารกิจที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรับโอนจากกรมการขนสงทางบกทั้ง 15 ขอ ดังกลาว

1.4 นิยามศัพท
สถานีขนสงผูโดยสาร หมายถึง สถานที่ซึ่งใชเปนศูนยรวม กระจาย และสับเปลี่ยนรถ
สําหรับการขนสงผูโดยสาร รวมทั้งเปนสถานีที่ใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนสง ประกอบดวย
(1) อาคารสถานีซึ่งจัดใหมีพื้นที่สําหรับบริการผูโดยสาร ที่จําหนายตั๋ว โทรศัพทสาธารณะ
สวม ที่ทํางานของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก ที่จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม ที่พัก
โดยสาร ที่พักผูประจํารถ และที่รับฝากสิ่งของ
บทที่ 1 บทนํา
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(2) ลานจอดรถยนตโดยสาร รถแท็กซี่ และรถสวนบุคคล
(3) ที่สําหรับเปนอูและบริการซอมรถ
การขนส ง ประจํ า ทาง หมายถึ ง การขนส ง เพื่ อ สิ น จ า งตามเส น ทางที่ ค ณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกําหนด
รถโดยสารประจําทาง หมายถึง รถที่ใชในการขนสงประจําทาง ซึ่งอยูในความควบคุม
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.) จํานวน
หรือพัดลม
ทีน่ ั่ง

อาหาร
พนักงาน
หองน้ําบนรถ
และเครื่องดื่ม
ตอนรับบนรถ

1 (ก) หรือ วีไอพี

ปอ.

24

มี

มี

มี

1 (ข)

ปอ.

42

มี

มี

มี

1พ

ปอ.

32

มี

มี

มี

2

ปอ.

46

ไมมี

ไมมี

ไมมี

3

พัดลม

60

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ม2ค
(มีเฉพาะรถรวม)

ปอ.

32

ไมมี

ไมมี

ไมมี

4 ข (รถ 2 ชั้น)

ปอ.

55

มี

มี

มี

ที่มา บริษัท ขนสง จํากัด
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง เปนคณะกรรมการกํากับดูแลการขนสง
ทางบกระดั บ ชาติ มี ป ลั ด กระทรวงคมนาคมเป น ประธาน มี ห น า ที่กํ า หนดลั ก ษณะการขนส ง
เสนทาง จํานวนผูประกอบการ อัตราคาขนสง ฯลฯ ตลอดจนมีหนาที่กําหนดสถานที่ จัดใหมีหรือ
จัดตั้ง และระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนสง กําหนดประเภทหรือชนิดของรถที่ตองเขาหยุดหรือจอด
เพื่อการรับสงผูโดยสาร และกําหนดที่หยุดหรือที่จอดเพื่อรับสงผูโดยสาร
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด เปนคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ขนสงทางบก มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ มีอํานาจและหนาที่ภายในเขตจังหวัด
เกี่ยวกับการกําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงประจําทางและรถขนาดเล็ก ตลอดจนการ
กําหนดอัตราคาขนสงและคาบริการอื่นในการขนสง
บทที่ 1 บทนํา
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ตารางเดินรถโดยสารประจําทาง หมายถึง ตารางที่ระบุขอมูลเกี่ยวกับการเดินรถ ไดแก
เวลาออกรถ จุดจอดรับ-สงผูโดยสาร จํานวนเที่ยววิ่งในแตละวัน จํานวนรถ ระยะทาง เวลาในการ
เดินรถ ฯลฯ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง 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
6) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการบริหารและดําเนินกิจการสถานีขนสง
ผูโดยสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
7) มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
8) คูมือและมาตรฐานเครื่องหมายการจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และการจราจร
9) U.S. Federal Aviation Administration, Advisory AC 150/5360-13, 1988.
10) Kittelson & Associates, Inc., et al., Transit Capacity and Quality of Service
Manual, Transit Cooperative Research Program, 1999.
11) Blow, C., Transport Terminals and Modal Interchanges Planning and Design,
Architectural Press, 2005.
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บทที่ 2
มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
2.1 ขั้นตอนการดําเนินการกอนการรับโอนภารกิจสถานีขนสงทางบก
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงวิธีการดําเนินการเพื่อรับโอน
ภารกิ จ สถานี ข นส ง จากกรมการขนส ง ทางบก และมี ก ารตั้ ง
คณะทํางานซึ่งประกอบไปดวยบุคลากรที่เหมาะสม
การถายโอนภารกิจอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหการดําเนินกิจการสถานีขนสง เปนไป
ไดอยางตอเนื่องไมติดขัด ดังนั้นกอนการถายโอนภารกิจ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จะรับการถายโอนตองมีการเตรียมพรอม รูปที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการรับ
โอน ในสวนนี้จะกลาวถึงการเตรียมพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนการรับโอน โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับโอนจะตองแตงตั้งคณะทํางานขึ้น เพื่อรับผิดชอบการดําเนินการ
ถายโอนภารกิจสถานีขนสง

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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อปท. ยืนยันความพรอมในการรับโอนภารกิจ
จากกรมการขนสงทางบก

ตั้งคณะทํางานดําเนินการรับโอน

ทําการสํารวจขอมูลสถานี

1. ขอมูลองคประกอบทางกายภาพของสถานี
2. ขอมูลสัญญาที่มีความผูกพันตามกฎหมายของสถานี
3. ขอมูลบัญชีงบดุลของสถานี
4. ขอมูลดานการจัดการเดินรถโดยสาร
5. ขอมูลจํานวนผูโดยสาร
6. การกําหนดประเภทสถานี
7. การกําหนดรูปแบบการบริหารองคกรสถานี
8. การแตงตั้งและถายโอนบุคลากรสถานี

นําผลการสํารวจมาตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
บริหารงานสถานีฯ ที่เหมาะสมกับ อปท.

จัดตั้งรูปแบบการบริหารงานสถานีฯ
ออกขอบัญญัติตางๆ รับรอง
ดําเนินการเรื่องขอใชที่ราชพัสดุ

ดําเนินการรับโอนภารกิจ

ดําเนินกิจการ

รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการดําเนินการรับโอนภารกิจสถานีขนสง
8
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คณะทํางานเพื่อดําเนินการรับโอนภารกิจสถานีขนสง จะตองทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
ที่ดินสิ่งปลูกสรางและทรัพยสิน ภาระผูกพันทางกฎหมายซึ่งไดแกสัญญาตางๆ บัญชีงบดุลของ
สถานีขนสง ความตองการของผูโดยสาร รวมทั้งสวนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของดังจะกลาวถึง
ตอไป นอกจากนี้ คณะทํางานจะตองทําการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการถาย
โอนในสวนของกรมการขนสงทางบก เพื่อเตรียมความพรอมในการรับโอนภารกิจอีกดวย
การแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการรับโอนภารกิจสถานีขนสง
การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการรับโอนภารกิจสถานีขนสง ควรประกอบดวยบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนประมาณ 4 ถึง 6 คน โดยรายละเอียดจะแบงออกเปน 2
กรณี ตามหนวยงานที่รับโอน ดังนี้
กรณีที่ 1 ตัวอยางการถายโอนภารกิจสถานีขนสงขนาดใหญ และมีภารกิจมาก
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอนสถานีขนสงขนาดใหญและมีภารกิจมาก
เช น สถานี ขนสงที่ มีจํานวนรถโดยสารเข าใชสถานีขนสงมากกวาวัน ละ 500 คัน หรือองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับถายโอนมากกวา 1 สถานีในคราวเดียว
ตารางที่ 2.1 ตัวอยางองคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบคณะทํางานในกรณีที่ 1
1
2
3
4

ตําแหนง
ปลัด หรือ รองปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หัวหนาสํานักปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บุคลากรดานงานโยธา เชน
นายชางโยธา
บุคลากรดานกฎหมาย เชน นิติกร

หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนหัวหนาคณะทํางาน
เปนเลขานุการคณะทํางาน
สํารวจองคประกอบทางกายภาพของสถานีขนสง
สํารวจสัญญาที่มีความผูกพันตามกฎหมาย

5 บุคลากรดานการเงินการคลัง

สํารวจบัญชีงบดุลของสถานี

6 บุคลากรดานการวางแผน

สํารวจขอมูลดานการจัดการเดินรถและจํานวนผูโดยสาร

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

กรณีที่ 2 ตัวอยางการถายโอนภารกิจสถานีขนสงที่มีภารกิจไมมากนัก
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับถายโอนสถานีขนสงเพียงสถานีเดียวและ
มีขนาดไมใหญนัก เชน สถานีขนสงที่มีจํานวนรถโดยสารเขาใชสถานีไมเกินวันละ 200 คัน
ตารางที่ 2.2 ตัวอยางองคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบคณะทํางานในกรณีที่ 2
ตําแหนง
1 ปลัด หรือ รองปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนหัวหนาคณะทํางาน

2 บุคลากรดานงานโยธา เชน
นายชางโยธา

สํารวจองคประกอบทางกายภาพของสถานีขนสง

3 บุคลากรดานกฎหมาย เชน นิติกร

เปนเลขานุการและทําหนาที่สํารวจสัญญาที่มีความผูกพัน
ตามกฎหมาย

4 บุคลากรดานการเงินการคลัง

สํารวจบัญชีงบดุลของสถานี และ สํารวจขอมูลดานการ
จัดการเดินรถและจํานวนผูโดยสาร

10

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2.2 มาตรฐานการถายโอนภารกิจสถานีขนสงทางบก
มาตรฐานที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการรับโอนภารกิจสถานีขนสงทางบก
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงขั้นตอนในการเตรียมการกอน
รับโอนภารกิจการดําเนินกิจการสถานีขนสงจากกรมการขนสงทาง
บก ทําใหมีความพรอมในการปฏิบัติตามภารกิจทั้ง 15 ขอ
ในขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การรั บ โอนภารกิจ สถานีข นส ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
จะตองสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการวางแผนบริหารกิจการขนสง ซึ่งจําเปนตองใชในการ
ดําเนินกิจการสถานีขนสงใหมีประสิทธิภาพ โดยขอมูลดังกลาวมีทั้งขอมูลที่มีอยูเดิมซึ่งกรมการ
ขนสงทางบกไดเ ก็บรวบรวมไว และขอมูลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสํารวจ หรื อ
รวบรวมเพิ่มเติมขอมูลตางๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองใชสามารถแบงไดเปน 8 กลุม
ดังนี้
1. ขอมูลองคประกอบทางกายภาพของสถานีขนสง
2. ขอมูลสัญญาที่มีความผูกพันตามกฎหมายของสถานีขนสง
3. ขอมูลบัญชีงบดุลของสถานีขนสง
4. ขอมูลดานการจัดการเดินรถโดยสาร
5. ขอมูลจํานวนผูโดยสาร
6. การกําหนดประเภทสถานีขนสง
7. การกําหนดรูปแบบการบริหารองคกรสถานีขนสง
8. การแตงตั้งและถายโอนบุคลากรสถานีขนสง
การสํารวจขอมูลทั้ง 8 กลุม จะครอบคลุมถึง การรวบรวมเอกสารที่มีอยูเดิม การสํารวจ
สภาพพื้นที่ปจจุบัน การสํารวจวิธีการจัดการ การสํารวจขอมูลจากผูโดยสาร ตลอดจนการสํารวจ
ขอมูลคูสัญญา ตารางที่ 2.3 เปนการสรุปขั้นตอนการรับโอนภารกิจสถานีขนสงทั้งหมด
บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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รายละเอียด

ทรัพยสิน ครุภณ
ั ฑ

1. การสํารวจองคประกอบ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง
ทางกายภาพ

มาตรฐาน
-

แผนที่ แผนผังอาคาร
ผังการใชพื้นที่ภายในสถานีขนสง
แบบอาคาร
สัญญาเชาที่ดิน
หลักฐานการจายคาสาธารณูปโภค
ผังการใชพื้นที่ภายในสถานีขนสง

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

- จัดทําบัญชีรายละเอียดทรัพยสินของสถานี - บัญชีทรัพยสิน ระบุ มูลคา สภาพ
ขนสง
การใชงาน
- หากมีความจําเปนใหพจิ ารณาจัดการ
จําหนายครุภัณฑที่ชํารุดและไมสามารถ
ซอมแซมได
- หากมีความจําเปนใหประมาณคาใชจายเพื่อ
จัดสรรงบประมาณ ซอมแซม จัดซื้อ

- รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับที่ดินและตัว
อาคาร
- สํารวจขอมูลการใชพื้นที่สถานีขนสง
ทั้งในและนอกอาคาร
- ถายโอน/จัดทําสัญญาเชาอาคารและ/หรือ
สิ่งปลูกสรางกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตารางที่ 2.3 สรุปขั้นตอนการรับโอนภารกิจสถานีขนสง

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

2. การสํารวจสัญญาที่มี
ความผูกพันตาม
กฎหมาย

มาตรฐาน

- เอกสารสัญญาเชาพื้นที่
- บัญชีสัญญา ระบุรายละเอียดโดยยอ
วัตถุประสงคของการเชา อายุของ
สัญญา คาเชา ฯลฯ
- เอกสารสรุปการสํารวจ ทําเปน
Check list ตามเงื่อนไขสัญญา

- สํารวจ/รวบรวมเอกสารสัญญา
- จัดทําบัญชีสัญญา
- สํารวจการดําเนินการตามสัญญาของ
คูสัญญา

สัญญาเชาพื้นที่

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

- สํารวจสัญญาจางที่สถานีขนสงทํากับเอกชน - เอกสารสัญญาจางตางๆ (บริการ
- จัดทําบัญชีสัญญา
หองน้ํา การทําความสะอาด
- สํารวจการดําเนินการตามสัญญาของ
การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ)
คูสัญญา
- บัญชีสญ
ั ญา ระบุ รายละเอียดโดยยอ
อายุของสัญญา คาจาง ฯลฯ
- เอกสารสรุปการสํารวจ ทําเปน
Check list ตามเงื่อนไขสัญญา

ขั้นตอนการดําเนินการ

สัญญาจางตางๆ

รายละเอียด

ตารางที่ 2.3 สรุปขั้นตอนการรับโอนภารกิจสถานีขนสง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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- สํารวจเสนทางเดินรถของรถโดยสารที่เขา - ตารางเดินรถโดยสารประจําทาง ซึ่ง
ใชสถานีขนสง
เปนเงื่อนไขในใบอนุญาต
- สํารวจขอมูลโดยละเอียดของแตละเสนทาง ประกอบการเดินรถโดยสารประจําทาง
- รวบรวมขอมูลผูประกอบการเดินรถ
- ตารางเดินรถของสถานีขนสง แสดง
โดยสารประจําทางสายที่เขาใชสถานีขนสง ชื่อเสนทาง ตนทาง ปลายทาง เวลาที่
เขาหรือออกจากสถานีขนสง
- จัดทําตารางเดินรถของสถานีขนสง

การสํารวจการเดินรถ
โดยสาร

4. การสํารวจการจัดการ
เดินรถโดยสาร

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

- รวบรวมบัญชีรายรับ-รายจายของสถานี
- บัญชีรายรับ-รายจายของสถานีขนสง
ขนสง และเอกสารที่เกี่ยวของยอนหลัง
- หลักฐานการจายเงินของสถานีขนสง
(เทาที่มี)
- สํารวจรายรับ-รายจายของสถานีขนสง
- พิจารณาวารายรับของสถานีขนสงเพียงพอ
ตอการดําเนินกิจการหรือไม แบงเปนราย
สัปดาห รายเดือน รายป

ขั้นตอนการดําเนินการ

บัญชีรายรับรายจาย

รายละเอียด

3. การสํารวจบัญชีงบดุล
ของสถานีขนสง

มาตรฐาน

ตารางที่ 2.3 สรุปขั้นตอนการรับโอนภารกิจสถานีขนสง

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

มาตรฐาน

- แบบสํารวจสภาพการใชงานของ
สิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ

- สํารวจวิธีการจัดการจราจรภายในสถานี
ขนสง
- สํารวจสภาพการใชงานของสิ่งอํานวย
ความสะดวก อุปกรณ เครือ่ งหมายตางๆ
ที่เกี่ยวของ

การสํารวจการจัดการ
จราจร

- เอกสารขอมูลผูป ระกอบการแสดง
รายละเอียดเสนทางทีป่ ระกอบการ
สถานีที่ติดตอ ฯลฯ

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

- สํารวจวิธีการ/ขั้นตอนที่เกีย่ วของกับการ
- แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ สมุด
จัดการเดินรถ
ทะเบียนการเดินรถ แบบ ขส.บ.64
- สํารวจสภาพการใชงานของสิ่งอํานวยความ ใบรับคาใชบริการสถานีขนสง ฯลฯ
สะดวก อุปกรณ เครือ่ งหมายตางๆ
- แบบสํารวจสภาพการใชงานของ
ที่เกี่ยวของ
สิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ

ขั้นตอนการดําเนินการ

การสํารวจการจัดการ
เดินรถและการจัด
จราจรสําหรับรถ
โดยสาร

รายละเอียด

ตารางที่ 2.3 สรุปขั้นตอนการรับโอนภารกิจสถานีขนสง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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7. การกําหนดรูปแบบการ การกําหนดรูปแบบการ - พิจารณาขอดี - ขอเสีย และความเหมาะสม
บริหารองคกร
ของรูปแบบการบริหารองคกร 2 ประเภท
บริหารองคกร
คือ ใหเปนหนวยงานหนึ่งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือการจัดตั้งเปน
กิจการพาณิชย

การกําหนดขนาดของ - กําหนดขนาดของสถานีขนสงจากจํานวน
สถานีขนสง
ผูโดยสาร และเที่ยวรถตอวัน

6. การกําหนดประเภท
ขนาดของสถานีขนสง

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

- บัญชีรายรับ-รายจาย
- บัญชีบคุ ลากร
- กฎ ระเบียบ ขอบัญญัติ นโยบายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เอกสารอื่นๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของ

- ตารางเดินรถของสถานีขนสงตาม
ขอ 4
- สถิติปริมาณผูโดยสารตามขอ 5

- สํารวจปริมาณผูโดยสารโดยรวบรวมขอมูล - สถิติปริมาณผูโดยสารของสถานี
สถิติจากกรมการขนสงทางบก
ขนสง
- สํารวจขอมูลเพิม่ เติมโดยการนับจํานวน
- แบบ ขส.บ.64
ผูโดยสารภายในสถานีขนสง

ขั้นตอนการดําเนินการ

การสํารวจปริมาณ
ผูโดยสาร

รายละเอียด

5. การสํารวจปริมาณ
ผูโดยสาร

มาตรฐาน

ตารางที่ 2.3 สรุปขั้นตอนการรับโอนภารกิจสถานีขนสง

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

รายละเอียด

8. การแตงตั้งและถายโอน ขอมูลบุคลากร
บุคลากรสถานีขนสง

มาตรฐาน
- รวบรวมขอมูลบุคลากรทีร่ ับโอนจาก
กรมการขนสงทางบก
- ศึกษาภาระงาน คาตอบแทน ตําแหนงของ
บุคลากร
- แตงตั้งบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหเปนผูบริหารงานสถานีขนสง
- จัดจางและแตงตั้งบุคลากรที่ไดรับการ
ถายโอน

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตารางที่ 2.3 สรุปขั้นตอนการรับโอนภารกิจสถานีขนสง

- บัญชีบคุ ลากรทีร่ ับโอนจากกรมการ
ขนสงทางบก

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

มาตรฐานที่ 1.1
การสํารวจองคประกอบทางกายภาพของสถานีขนสง
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงองคประกอบทางกายภาพตางๆ ของ
สถานีขนสงที่ไดรับการถายโอนจากกรมการขนสงทางบก ไดแก ที่ดินและ
สิ่ ง ปลู ก สร า ง ทรั พ ย สิ น อื่ น ๆ การจั ด สรรพื้ น ที่ ฯลฯ ตลอดจนสภาพ
เงื่อนไข และสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ
การสํารวจองคประกอบทางกายภาพของสถานีขนสง ที่องคกรปกครองสวนทอ งถิ่น
ไดรับ การถา ยโอนเพื่อ ใหท ราบถึง สว นประกอบทางกายภาพของสถานีข นสง ทั้งสวนที่เปน
ที่ดิน สิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึงการใชงานทรัพยสนิ นัน้ ๆ
ในปจจุบัน ซึ่งไดแก การจัดสรรพื้นที่ภายในสถานีขนสง เชน พื้นที่สํานักงาน ที่พักผูโดยสาร ชอง
จําหนายตั๋วโดยสาร รานคา รานอาหาร หองน้ํา ชองจอดรับสงผูโดยสาร ตลอดจนสภาพการใชงาน
ของทรัพยสินครุภัณฑ โดยในการสํารวจองคประกอบตางๆ จะตองจั ดทําเปนบัญชีทรัพยสิน
เฉพาะสําหรับที่ดินสิ่งปลูกสราง และทรัพยสินที่เปนครุภัณฑ ซึ่งการจัดทําบัญชีสําหรับแตละ
องคประกอบจะมีขั้นตอนดังนี้
1.1.1 สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง
การสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางในสถานีขนสง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทํา
การสํ า รวจทั้ ง สภาพกายภาพของพื้ น ที่ แ ละการจั ด สรรพื้ น ที่ ภ ายในสถานี ข นส ง เพื่ อ การใช
ประโยชนดา นตางๆ ทั้ งที่เ กี่ยวข องกับผู โดยสารและส วนที่ เ ปน สํานักงานของสถานีขนสง มี
ขั้นตอนและวิธีการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสารซึ่งเกี่ยวของกับที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในสถานีขนสงที่รับมอบ
จากกรมการขนสงทางบก เพื่อจัดทําบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดยแสดงถึงที่ตั้งสถานี
แผนที่ รายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสราง รวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่เพื่อใชงานทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารสถานีขนสง ดังนี้
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y การจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารสถานีขนสง เชน พื้นที่สํานักงาน ที่พักผูโดยสาร
รานคา รานอาหาร หองน้ํา ชองจําหนายตั๋ว ฯลฯ พรอมทั้งจัดทําผังอาคาร ตัวอยาง
ส ว นหนึ่ ง ของผั ง อาคารดั ง รู ป ที่ 2.2 มี ก ารระบุ ก ารจั ด สรรพื้ น ที่ สํ า หรั บ
วัตถุประสงคตางๆ อยางชัดเจน

รูปที่ 2.2 ตัวอยางผังอาคารสถานีขนสงชองเม็ก จ.อุบลราชธานี
y การจั ดสรรพื้น ที่ภายนอกอาคารสิ่ งปลู กสราง เชน ชองจอดรับส งผูโดยสาร
ลานจอดรถ ฯลฯ พรอมทั้งจัดทําผังบริเวณ
y จัดทําบัญชีสิ่งปลูกสรางและสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งแสดงถึง อายุ และสภาพ
การใชงาน
บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสารตางๆ (เทาที่มี) เชน ทะเบียนสิ่งกอสราง สัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูก
สรางในกรณีที่สถานีขนสงตั้งอยูบนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ผูอื่น เชน ที่ดินราชพัสดุ
ของกรมธนารักษ ใบเสร็จคาเชา หลักฐานการจายคาสาธารณูปโภคตางๆ
เอกสาร: สัญญาเชา ใบเสร็จหรือหลักฐานการจายคาเชาและคาสาธารณูปโภค เอกสาร
อื่นๆ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อสะดวกในการอางอิงภายหลัง
ขั้นตอนที่ 4 ถายโอนสัญญาเชาอาคาร และ/หรือ สิ่งปลูกสราง กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 5 จั ด แฟ ม สํ า หรั บ เอกสารเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า ง และจั ด เก็ บ เอกสารให
เรียบรอย
1.1.2 สํารวจทรัพยสิน
การสํารวจทรัพยสินของสถานีขนสงจะรวมทั้งครุภัณฑและวัสดุ ซึ่งจะตองทําการสํารวจ
ทั้งความครบถวนตามบัญชีที่รับโอนมา และสภาพการใชงานของวัสดุหรือครุภัณฑ ทั้งนี้เพื่อให
ทราบถึงความเพียงพอของวัสดุ ครุภัณฑที่มีอยู และใชเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ซอมแซม หรือจัดซื้อเพิ่มเติมตอไป การสํารวจมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําบัญชีรายละเอียดทรัพยสินซึ่งแสดงถึงจํานวนครุภัณฑประเภทตางๆ ทั้งที่เปน
ครุภัณฑสําหรับสํานักงานของสถานีขนสง และครุภัณฑที่ใชเพื่อใหบริการผูโดยสาร
มูลคา สภาพการใชงาน ความจําเปนที่จะตองซอมแซม
เอกสาร: บัญชีรายละเอียดทรัพยสิน
ขั้นตอนที่ 2 การจําหนายครุภัณฑที่ชํารุดและไมสามารถซอมแซมไดตามระเบียบขององคกร
ปกครองส วนท องถิ่ นวาดว ยครุภั ณฑฯ (โดยมีคณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นโดยองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบ)
ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการคาใชจายเพื่อจัดตั้ง/ของบประมาณในการซอมแซม
ขั้นตอนที่ 4 จัดแฟมสําหรับเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินใหเปนหมวดหมู
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มาตรฐานที่ 1.2
การสํารวจสัญญาที่มีความผูกพันตามกฎหมาย
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงสัญญาต างๆ ที่มีความผูกพันตาม
กฎหมายที่กรมการขนสงทางบกไดทําไวกับภาคเอกชน
การดําเนินกิจการสถานีขนสงในปจจุบัน แมวาสวนมากจะอยูในความรับผิดชอบของ
ภาครัฐ แตก็มีภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดําเนินการในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดูแล
รักษาความสะอาด การใหบริการหองน้ํา การเชาพื้นที่ภายในสถานีขนสง เพื่อประกอบกิจการ
ตางๆ ซึ่งการใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ยอมตองมีการทําสัญญาเกิดขึ้น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรับถายโอนสถานีขนสง จะตองทําการ
สํารวจสัญญาที่มีความผูกพันตามกฎหมายระหวางกรมการขนสงทางบกกับภาคเอกชนที่มีอยูกอน
การถายโอน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีขอมูลสัญญาตางๆ เชน สัญญาเชาพื้นที่ และ
สัญญาการติดตั้งปายโฆษณา สัญญาอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินการตามสัญญามีความตอเนื่องและ
ถูกตอง โดยการสํารวจมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.2.1 สํารวจสัญญาจางตางๆ
การสํา รวจสัญ ญาจา งที่สถานีขนสงมีกับ เอกชนเพื่อวัตถุป ระสงคตา งๆ เชน การทํา
ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การจัดใหมีบริการหองน้ํา ฯลฯ ซึ่งเมื่อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรับโอนภารกิจแลว การดําเนินการตามสัญญาเหลานี้จะเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่จะตองควบคุมใหการดําเนินการมีความตอเนื่องและถูกตองในการสํารวจดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจวามีสัญญาจางที่ทํากับเอกชน ไดแก สัญญาจางเหมาทําความสะอาด สัญญาจัด
ใหมีบริการหองน้ํา สัญญาจัดใหมีการรักษาความปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมและจัดทําบัญชีสัญญาโดยระบุถึง รายละเอียดของสัญญาโดยยอ (คูสัญญา
ขอบเขตของการจางภายใตสัญญา) มูลคาคาตอบแทนตามสัญญา อายุของสัญญา
รวมทั้งรวบรวมสําเนาเอกสารสัญญาเก็บรักษาไวเพื่ออางอิงภายหลัง
เอกสาร: บัญชีสัญญาจาง สําเนาเอกสารสัญญาจาง
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ขั้นตอนที่ 3 สํารวจการดําเนินการตามสัญญาวาเปนไปตามที่ไดทําไวหรือไม ซึ่งจะรวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวย โดยมีแนวทางการประเมินดังนี้
1) การทําความสะอาด
- สํารวจจํานวนพนักงาน พื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ความพรอม
ของอุปกรณ และความถี่ในการปฏิบัติงานวาเปนไป
ตามสัญญาหรือไม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสอบถามจากผูโดยสาร
วามีความพึงพอใจเพียงใด
2) การรักษาความปลอดภัย - สํา รวจวิธีการจั ด การรั กษาความปลอดภั ย ในบาง
สถานีอาจจางพนักงานรักษาความปลอดภัย
- สํา รวจสถิติค ดีค วามที่เ กิด ในบริเ วณสถานีข นสง
เช น ทรั พ ย สิน สู ญ หาย อุบั ติ เ หตุ ฯลฯ เพื่ อ ใช เ ป น
ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ในกรณีที่มีการจางพนักงานรักษาความปลอดภัยให
ทํา การสํ า รวจจํ า นวนพนั ก งาน พื้ น ที่ ที่ ปฏิ บัติ ง าน
ความพรอมของอุปกรณ
3) การจัดใหมีบริการหองน้ํา - สํ า รวจจํ า นวนพนั ก งาน สภาพความสะอาดของ
ห อ งน้ํ า ความพร อ มของอุ ป กรณ แ ละสุ ข ภั ณ ฑ
ความถี่ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และการเก็บ
คาใชบริการวาเปนไปตามสัญญาหรือไม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสอบถามจากผูโดยสาร
วามีความพึงพอใจเพียงใด
4) สัญญาจางอื่นๆ
- สํารวจการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญา
หรือไม
ขั้นตอนที่ 4 จัดแฟมสําหรับเอกสารเกี่ยวกับสัญญา โดยอาจแบงเปนแฟมยอยๆ สําหรับสัญญา
ประเภทตางๆ และจัดเก็บเอกสารใหเรียบรอย
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1.2.2 สํารวจสัญญาเชาพื้นที่
การสํ า รวจสั ญ ญาเช า พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของสถานี ข นส ง ทั้ ง การเช า เพื่ อ กิ จ การร า นค า
รานอาหาร หรือเพื่อการติดตั้งปายโฆษณา ซึ่งโดยทั่วไปขอมูลสัญญาเชาจะถูกรวบรวมอยูดวยกัน
อยูแลว อาจมีบางสัญญาที่เอกชนทํากับกรมการขนสงทางบกโดยตรงทําใหเอกสารสัญญาไมอยูที่
สถานีขนสง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองทําการรวบรวมสัญญาเชาใหครบถวนเพื่อให
สามารถตรวจสอบการดําเนินการตามสัญญาของเอกชนเปนไปดวยความถูกตอง แนวทางในการ
สํารวจมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจวามีสัญญาเชาพื้นที่ใดบาง
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมและจัดทําบัญชีสัญญาเชาของพื้นที่ตางๆ ดังปรากฏในผังสถานีขนสง โดย
ระบุถึง รายละเอียดของสัญญาโดยยอ (คูสัญญา ขนาดพื้นที่เชา ประเภทของรานคา)
คาเชา อายุของสัญญา รวมทั้งรวบรวมสําเนาสัญญาเก็บไวเพื่ออางอิง
ขั้นตอนที่ 3 สํารวจการดําเนินการตามสัญญาวาเปนไปตามสัญญาที่ไดทําไวหรือไม ซึ่งจะรวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานดวย โดยมีหลักการประเมินดังนี้
1) รานคาสินคาเบ็ดเตล็ดและรานหนังสือ - สํารวจสินคาที่จําหนาย การจัดวางสินคา
เวลาเป ด -ป ด และส ว นประกอบอื่ น ๆ
ของร า นค า รวมทั้ ง การจ า ยค า เช า ว า
เปนไปตามสัญญาหรือไม
2) รานอาหารและเครื่องดื่ม
- สํารวจการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
เวลาเป ด -ป ด การรั ก ษาความสะอาด
และสวนประกอบอื่นๆ รวมทั้งการจาย
คาเชาวาเปนไปตามสัญญาหรือไม
3) การเชาพื้นที่สําหรับติดปายโฆษณา - สํารวจขนาดของปายฯ การติดตั้ง และ
สวนประกอบอื่นๆ รวมทั้งการจายคาเชา
วาเปนไปตามสัญญาหรือไม
เอกสาร: เอกสารสรุปผลการสํารวจ
ขั้นตอนที่ 4 จัดแฟมสําหรับเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเชาพื้นที่ และจัดเก็บเอกสารใหเรียบรอย
บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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มาตรฐานที่ 1.3
การสํารวจบัญชีงบดุลของสถานีขนสง
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงรายรับและรายจายในการดําเนินงาน
ของสถานีขนสง รวมทั้งขอมูลของบุคลากรที่รับโอนมาจากกรมการขนสง
ทางบก
การสํ า รวจบั ญ ชี ง บดุ ล ของสถานี ข นส ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นทราบแหลงรายไดซึ่งมาจากการดําเนินกิจการของสถานีขนสง เชน คาใชบริการสถานี
ขนสง โดยผูป ระกอบการรถโดยสารและรายจา ยของสถานีข นสง เชน คาสาธารณูปโภค
คาใชจายในการบํารุงรักษาสิ่งกอสราง และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งคาตอบแทนบุคลากร
นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึงจํานวนบุคลากรในสถานีขนสง และภาระงานของบุคลากรแตละ
ตําแหนง ในการสํารวจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรวบรวมเอกสารทางบัญชีของสถานี
ขนสง รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับงานบุคคล เชน บัญชีรายชื่อ ประวัติของลูกจาง ลูกจางชั่วคราว
ของสถานีขนสง โดยแตละบัญชีมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
สํารวจบัญชีรายรับรายจาย
ในการรับโอนภารกิจสถานีขนสง การสํารวจบัญชีรายรับรายจายยอนหลังมีความจําเปน
เพราะวาจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบวาจะตองจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหกับ
สถานีขนสงในกรณีที่รายรับนอยกวารายจาย หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีรายไดจากการ
ดําเนินกิจการในกรณีที่รายรับมากกวารายจาย ซึ่งจะมีผลตอการวางแผนการใชเงินงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต การสํารวจมีขั้นตอนวิธีการและการแบงหมวดหมูของ
รายรับและรายจายดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมบัญชีรายรับรายจายยอนหลัง (เทาที่มี)
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจรายรับรายจายของสถานีขนสง ดังนี้
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รายรับ
- เงินรายรับคาบริการใชสถานีขนสงตามประกาศ
กรมการขนสงทางบก
- เงินสวนลดจากการใชโทรศัพทสาธารณะ
- เงินรายรับจากการจัดใหมีบริการหองสุขา
- เงินรายรับจากการจัดใหมีบริการจําหนายสินคา
เบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
- เงินรายรับจากการจัดใหมีบริการรับฝากสิ่งของ
- เงินรายรับจากการจัดใหมีรถรับจาง
- เงินรายรับคาบริการจอดรถรับจาง
- เงินรายรับคาบริการรถเข็นขนสัมภาระสิ่งของ
- เงินรายไดอื่นๆ

รายจาย
รายจายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
- คาเชาที่ดิน สิ่งปลูกสราง
- คาวัสดุ ครุภัณฑ
รายจายคาสาธารณูปโภค
- คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท
รายจายคาตอบแทนบุคลากร
- เงินเดือน
- คาตอบแทนพิเศษอื่นๆ
รายจายคาจางตามสัญญาตางๆ
- การทําความสะอาด
- การรักษาความปลอดภัย
- ฯลฯ
รายจายอื่นๆ เชน
- คาซอมแซม บํารุงรักษา อุปกรณ อาคาร
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาว ารายรับของสถานีขนสง เพียงพอตอการดํ าเนินงานของสถานี หรือไม
แบงเปนรายสัปดาห รายเดือน รายป
ขั้นตอนที่ 4 จัดแฟมสําหรับเอกสารเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจายของสถานีขนส ง และจัดเก็ บ
เอกสารใหเรียบรอย

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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มาตรฐานที่ 1.4
การสํารวจการจัดการเดินรถโดยสาร
ผลที่คาดวาจะไดรับ ทําใหทราบถึงรายละเอียดการจัดการเดินรถโดยสารภายในสถานีขนสง ทั้ง
จํานวนเสนทาง ผูประกอบการ ตารางเวลาเดินรถ การปลอยรถและการ
จัดการจราจรภายในสถานี
การสํารวจการจัดการรถโดยสารมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทราบถึงวิธีการจัดการเดินรถโดยสารรวมทั้งการจัดการจราจรของสถานีขนสง ซึ่งจะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีความเขาใจในวิธีการดําเนินการของสถานีขนสงในปจจุบัน รวมทั้งทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลการเดินรถโดยสารของสถานีขนสง ทั้งตารางเวลา ขอมูล
ผูประกอบการเดินรถ และขอมูลอื่นๆ การสํารวจแบงออกเปน 3 สวน ไดแก การสํารวจการเดินรถ
โดยสาร การสํารวจการจัดการจราจรสําหรับรถโดยสาร และการจัดการจราจรสําหรับรถสวน
บุคคลและรถรับจาง รายละเอียดดังนี้
1.4.1 สํารวจการเดินรถโดยสาร
การสํารวจการเดินรถโดยสาร มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูล
การเดินรถโดยสารที่ถูกตองครบถวน ซึ่งจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงสภาพการ
ใหบริการของสถานีขนสงในปจจุบันและยังสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนการใหบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การสํารวจจะครอบคลุมถึงเสนทางเดินรถทั้งหมด ตารางเวลาเดินรถ รวม
ไปถึงขอมูลของผูประกอบการเดินรถ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจเสนทางเดินรถโดยสารที่ใชบริการสถานีขนสง จํานวนเสนทาง ตนทางและ
ปลายทางของแตละเสนทาง
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจขอมูลโดยละเอียดของแตละเสนทางโดยแบงตามผูประกอบการเดินรถ ดังนี้
• ตารางเวลาและความถี่ในการเดินรถ
• จํานวนรถแตละมาตรฐานที่มีใหบริการ
ขอมูลดังกลาวจะปรากฏในตารางการเดินรถโดยสารประจําทาง ตามตัวอยางใน
รูปที่ 2.3
26

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ: ตัวยอ อ. หมายถึง เวลาออกจากสถานีขนสง / ถ. หมายถึง เวลาถึงสถานีขนสง ใน
ตัวอยางมีการเดินรถขาไป 14 เที่ยว ขากลับ 14 เที่ยว โดยรถตองเขาจอดที่จุดจอดใน
ชอง สถานที่หยุดรับ-สงผูโดยสาร
รูปที่ 2.3 ตัวอยางตารางเดินรถโดยสารประจําทาง
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข อ มู ล ของผู ป ระกอบการแต ล ะรายที่ เ ข า ใช ส ถานี ข นส ง เพื่ อ ให อ งค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น และผู โ ดยสารสามารถติ ด ต อ กั บ ผู ป ระกอบการเดิ น รถได
สะดวก โดยขอมูลดังกลาวประกอบไปดวย
- ชื่อ-ที่อยูของผูประกอบการ
- เสนทางที่ประกอบการเดินรถ
- หมายเลขโทรศัพทติดตอ
- ชองทาง/วิธีการจําหนายตั๋วรถโดยสาร
บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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1.4.2 สํารวจการจัดการเดินรถและการจัดการจราจรสําหรับรถโดยสาร
การสํารวจการจัดการเดินรถและการจัดการจราจรสําหรับรถโดยสารมีวัตถุประสงค
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงวิธีการจัดการเดินรถและการจราจร ความเหมาะสม
และความเพียงพอของชองจอด และสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
สํารวจขั้นตอนการดําเนินการที่มีอยูรวมทั้งขั้นตอนตามระเบียบตางๆ ที่ใชปฏิบัติในสถานีขนสง
รวมถึงความครบถวนสมบูรณของปายเครื่องหมายและอุปกรณตางๆ ที่จําเปน โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจวิธีการดําเนินกิ จการของสถานีขนสง ในดานที่เกี่ยวกับการจัดการเดินรถ
ไดแก
1) วิธีการรับรถและปลอยรถ
- การลงเวลา
2) การจัดการชองจอดรับ-สงผูโดยสาร - ใชวิธีใดในการจัดสรร เชน จัดสรรชอง
จอดเฉพาะให แ ต ล ะผู ป ระกอบการ
จัดชองจอดตามตารางเวลา
- ความเพียงพอของชองจอดที่มีอยู
3) การจัดการจราจรของรถโดยสาร - มีเจาหนาที่ควบคุมการจราจรหรือไม
- การจั ด ช อ งทางเข า -ออกและเส น ทาง
สํ า หรั บ รถโดยสารแยกจากรถอื่ น ๆ
หรือไม
- แผนผังการจอดรถสําหรับรถโดยสาร
4) การจัดพื้นที่จอดรถสําหรับรถโดยสาร - จํานวนชองจอด
- ผังการจัดการจราจรสําหรับรถโดยสาร
- มีความเพียงพอหรือไม
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจสภาพการใชงานและความครบถวนของเครื่องหมายจราจร และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เกี่ยวของ เชน เสนแบงชองจราจร เสนแบงชองจอดรถ ปายบอกทาง
หรือปายสัญลักษณตางๆ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินงบประมาณสําหรับการปรับปรุงและพัฒนา
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1.4.3 สํารวจการจัดการจราจร
การจัดจราจรสําหรับรถสวนบุคคลและรถรับจางดําเนินการเชนเดียวกับการจัดการ
รถโดยสาร ในการสํารวจจะมีขอแตกตางที่จะตองคํานึงถึง เชน การเก็บคาบริการที่จอดรถ ความ
เปนระเบียบของรถรับจาง ซึ่งหลังจากการสํารวจแลว จะตองทําการพัฒนาหรือปรับปรุงตอไป
ในขั้นตอนการสํารวจมีวิธีการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจการจัดการจราจรรถสวนบุคคลและรถรับจาง ซึ่งแบงออกเปน 3 หมวด ไดแก
การจัดการจราจร การจัดพื้นที่จอดรถ และการจัดพื้นที่จอดรับสง โดยแตละหมวดมี
รายละเอียดที่ตองทําการสํารวจดังนี้
1) การจัดการจราจร - มีเจาหนาที่ควบคุมการจราจรหรือไม
- การจัดชองทางเขา-ออกและเสนทางแยกจากรถโดยสาร
หรือไม
- ผังการจัดการจราจรซึ่งรวมถึงพื้นที่จอดรถและพื้นที่รับ-สง
2) การจัดพื้นที่จอดรถ - จํานวนชองจอด
- การเก็บคาบริการ
- มีความเพียงพอหรือไม
3) พื้นที่จอดรับ-สง - มีการจัดพื้นที่จอดรับ-สงหรือไม
- มีเจาหนาที่ควบคุมการจราจรหรือไม
- มีความเพียงพอหรือไม
- ความเปนระเบียบเรียบรอย
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจสภาพการใชงานและความครบถวนของเครื่องหมายจราจรและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เกี่ยวของ เชน เสนแบงชองจราจร เสนแบงชองจอดรถ ปายบอกทาง
หรือปายสัญลักษณตางๆ
ขั้นตอนที่ 3 สํารวจงบประมาณสําหรับการปรับปรุงและพัฒนา
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มาตรฐานที่ 1.5
การสํารวจปริมาณผูโดยสาร
ผลที่คาดวาจะไดรับ ทําใหทราบถึงความตองการเดินทางของผูโดยสารและความตองการใช
สถานีขนสง
การสํารวจปริมาณผูโดยสาร เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบความตองการ
ในการเดินทางของผูโดยสาร เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินกิจการของสถานี เชน
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสารอยางเพียงพอ เชน ที่นั่งพั ก รานคา รานอาหาร
หองน้ํา เปนตน ในการสํารวจความตองการนั้น จะตองสํารวจปริมาณผูโดยสารในชวงเวลาตางๆ
ของวัน ซึ่งอาจรวบรวมจากขอมูลที่มีอยูแลวหรือทําการสํารวจใหมตามสมควร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.5.1 สํารวจปริมาณผูโดยสารจากขอมูลที่มีอยูแลว
การจัดทํารายงานการใชสถานีขนสงผูโดยสาร โดยใชแบบ ขส.บ.64 ซึ่งจะตองระบุ
รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับรถโดยสารที่เขามาใชสถานีขนสงในแตละวัน เชน เลขทะเบียนรถ เวลา
ถึง-ออก จํานวนผูโดยสาร ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ สามารถนํามาใชหาปริมาณผูโดยสารที่เขามาใช
สถานีขนสงในแตละวันได โดยสถานีขนสงสามารถหาจํานวนผูโดยสารตอวันจากผลรวมชอง
จํานวนผูโดยสารในแบบ ขส.บ.64
ชวงเวลาเรงดวน คือ ชวงเวลาที่มีปริมาณผูโดยสารเขาใชสถานีสูงสุด ซึ่งอาจเปน
ชวงเวลาที่แตกตางกันในแตละสถานีขนสง ทั้งนี้สถานีขนสง ที่มีความหนาแนนของผูโดยสารมาก
อาจตองการทราบจํานวนผูโดยสารในชวงเวลาเรงดวน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการและพัฒนา
สถานีขนสงตอไป การสํารวจปริมาณผูโดยสารรายชั่วโมงทําใหทราบชวงเวลาเรงดวนของสถานี
ขนสงได ซึ่งอาจทําโดยการหาผลรวมจากชองจํานวนผูโดยสารสําหรับรถทุกคันที่ออกรถในแตละ
ชั่วโมง แลวนํามาเขียนกราฟ
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ตัวอยาง
จากการสํารวจแบบ ขส.บ.64 พบวาขอมูลจํานวนผูโดยสาร มีดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เลขทะเบียนรถ
1051
5241
6842
8228
1256
6874
5135
5128
4865
4522
8796
9856

เวลาถึง
6.55
6.59
7.15
7.30
7.48
8.00
8.20
8.50
9.15
9.45
10.05
10.45

เวลาออก
7.15
7.35
7.45
8.01
8.30
8.55
9.01
9.30
10.01
10.30
11.01
11.30

จํานวนผูโดยสาร
18
30
30
35
40
40
28
20
17
12
15
11

หมายเหตุ แบบ ขส.บ.64 ฉบับจริงจะมีขอมูลรายละเอียดมากกวานี้
ขอมูลดังกลาวสามารถนํามาประมวลผลไดดังนี้
เวลาที่รถออก
7.00 – 8.00
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00

จํานวนผูโดยสาร
78
115 (= 35 + 40 + 40)
48
29
26
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จะเห็นไดวา ชั่วโมงเรงดวน สําหรับสถานีขนสงนี้ คือ เวลา 8.00 – 9.00 น. ซึ่งมีจํานวน
ผูโดยสารรายชั่วโมงสูงสุด 115 คน
1.5.2 สํารวจปริมาณผูโดยสารเพิ่มเติม
โดยการนับจํานวนผูโดยสารที่เขามาใชสถานี ทําใหสามารถทราบถึงจํานวนผูโดยสารที่
อยูในบริเวณสถานี ณ ชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งไมสามารถบอกไดจากขอมูลในรายงานการใชสถานีขนสง
ผูโดยสารตามแบบ ขส.บ.64 ขอมูลจํานวนผูโดยสารนี้มีความจําเปนตองใชเปนตัวชี้วัดระดับการ
ใหบริการของสถานีขนสง
ตัวอยาง
ในชวงเวลาเรงดวนชวงเวลาระหวาง 6.00 น. ถึง 8.00 น. จากการนับจํานวนผูโดยสารที่
อยูในที่พักรอ (ทั้งนั่งและยืน) ทุกๆ 15 นาที ไดผลดังนี้
เวลา
6.00 น.
6.15 น.
6.30 น.
6.45 น.

จํานวนผูโดยสาร
ที่อยูในสถานี
35
72
98
92

เวลา
7.00 น.
7.15 น.
7.30 น.
7.45 น.
8.00 น.

จํานวนผูโดยสาร
ที่อยูในสถานี
120
85
76
60
42

จากผลดังกลาวพบวามีจํานวนผูโดยสารในสถานีขนสงสูงสุด 120 คน ณ ชวงเวลา 7.00 น.
ในกรณี ส ถานี ข นส ง ขนาดใหญ จะต อ งมี ก ารแบ ง พื้ น ที่ ย อ ยเพื่ อ ให ท ราบความหนาแน น ของ
ผูโดยสารในแตละพื้นที่ โดยการแบงพื้นที่อาจคํานึงถึงลักษณะการใชพื้นที่ เชน แยกนับผูโดยสาร
ในพื้นที่พักรอสําหรับโดยสารรถเสนทางไกล กับโดยสารรถเสนทางใกล (เชน รถโดยสารระหวาง
อําเภอ) เปนตน
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มาตรฐานที่ 1.6
การกําหนดประเภทขนาดของสถานีขนสง
ผลที่คาดวาจะไดรับ ทําใหทราบถึงมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับกําหนดประเภทขนาดสถานี
ขนสง ที่อยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงาน
การทราบถึ ง ประเภทขนาดของสถานี ข นส ง ที่ อ ยู ภ ายใต ค วามดู แ ลจะทํ า ให อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถตรวจสอบไดวาขนาดและจํานวนผูโดยสารและรถโดยสารที่เขามา
ใชสถานีในแตละวัน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่มีอยูนั้นมีความเหมาะสมเพียงพอตอ
ความตองการของผูโดยสารหรือไม เชน
- จํานวนผูโดยสาร ใชพิจารณาพื้นที่พักรอ จํานวนรานคา หองน้ํา
- จํานวนเที่ยวรถ ใชพิจารณาจํานวนชองจอด และพื้นที่จอดรถ
ทั้งนี้ แตเดิมกรมการขนสงทางบกไดทําการแบงประเภทขนาดสถานีขนสงไวแลว โดย
ใชเกณฑการแบง คือ ขนาดพื้นที่สถานี ซึ่งเปนเกณฑที่ไมสามารถนําไปใชในการตรวจสอบความ
เพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ได ในที่นี้จึงขอเสนอเกณฑการแบงประเภทขนาดสถานี
ดังนี้
ตารางที่ 2.4 เกณฑการแบงประเภทขนาดสถานีขนสง
ประเภทขนาด

ลักษณะของสถานี
จํานวนผูโดยสารตอวัน

จํานวนเที่ยวรถตอวัน

ใหญมาก

มากกวา 10,000

มากกวา 500

ใหญ

5,000 ถึง 10,000

250 ถึง 500

กลาง

500 ถึง 5,000

100 ถึง 250

เล็ก

นอยกวา 500

นอยกวา 100

หมายเหตุ จํานวนผูโดยสารและเที่ยวรถมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาลและชวงเวลาเทศกาล
ตางๆ ในการพิจารณาแบงประเภทสถานี จึงตองใชคาเฉลี่ยจํานวนผูโดยสารและเที่ยวรถ
บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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โดยทั่วไปจํานวนผูโดยสารและจํานวนเที่ยวรถจะมีความสัมพันธกัน อยางไรก็ดีในบาง
กรณีอาจพบวาประเภทขนาดตามเกณฑจํานวนผูโดยสารอาจไมตรงกับตามเกณฑจํานวนเที่ยวรถ
เชน มีจํานวนผูโดยสาร 6,000 คน ตอวัน (อยูในประเภทขนาดใหญตามเกณฑจํานวนผูโดยสาร)
แตมีจํานวนเที่ยวรถ 240 คัน ตอวัน (อยูในประเภทขนาดกลางตามเกณฑจํานวนเที่ยวรถ) ในกรณี
นี้ ใหกําหนดประเภทสถานีตามเกณฑสูงที่สุด คือ เปนสถานีขนาดใหญ (ตามจํานวนผูโดยสาร)
มาตรฐานที่ 1.7
การกําหนดรูปแบบการบริหารสถานีขนสง
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสําหรับ
สถานีขนสง ที่อยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงาน
การบริหารองคกรสถานีขนสงสามารถทําได 2 รูปแบบ คือ
1.7.1 การกําหนดใหเปนหนวยงานหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบริหารรูปแบบนี้ การบริหารสถานีขนสง จะเปนสวนหนึ่งของโครงสรางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยการดําเนินการตางๆ เปนไปตามกฎ ระเบียบราชการ รวมถึงการจัดสรร
เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคาใชจายของสถานีขนสง และการนํารายได
ทั้งหมดของสถานีขนสง เขาเปนรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอดี
-

-

งายตอการถายโอน เชน กรณีถายโอนบุคลากร
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถกํ า หนดนโยบายการให บริ ก ารสาธารณะ
เกี่ย วกับ สถานีข นสง และจัด สรรงบประมาณใหส อดคลอ งกับ นโยบายการ
บริหาร
เปนแหลงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีที่รายรับมากกวารายจาย

ขอเสีย
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีจากบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งปรากฏในภาคผนวก ก)
- กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน
- ถ า มี ภ าระงานมาก อาจเสนอให จั ด ตั้ ง ส ว นราชการเพื่ อ ดู แ ลงานด า นการขนส ง
โดยเฉพาะ เชน ฝายกิจการขนสง ภายใตสํานักปลัดฯ เปนตน
1.7.2 การจัดตั้งเปนกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบริหารรูปแบบนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจัดทําเปนกิจการพาณิชย (เชน
เทศพาณิชย) เพื่อหาประโยชนจากกิจการของสถานีขนสง ขอแตกตางที่สําคัญจากรูปแบบราชการ
คือ รายไดสุทธิของสถานีขนสงหลังการหักคาใชจายไมตองนําสงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสามารถนํามาใชลงทุนพัฒนากิจการสถานีขนสงได
ขอดี
-

มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพราะไมตองรอการจัดสรรงบประมาณ
รายไดจากกิจการสถานีสามารถนําไปใชพัฒนากิจการสถานีไดโดยตรง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมตองเพิ่มอัตรากําลัง

-

การมุงหาประโยชนจากกิจการสถานี อาจทําใหลดความสําคัญของการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนลง
การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะดานสวัสดิการเงินเดือนอาจสงผลตอขวัญกําลังใจของ
บุคลากรที่มีอยูเดิม

ขอเสีย

-

ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดตั้งกิจการพาณิชยโดยจัดทําขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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มาตรฐานที่ 1.8
การแตงตั้งและถายโอนบุคลากรสถานีขนสง
ผลที่คาดวาจะไดรับ เพื่อใหทราบถึงการจัดบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจสถานีขนสง
เมื่อไดรับการถายโอนภารกิจสถานีขนสง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองแตงตั้ง
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะทําหนาที่บริหารงานสถานีขนสง และรับถายโอน
บุคลากรจากกรมการขนสงทางบก ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอการ
ดําเนินกิจการสถานีขนสง เนื่องจากเปนผูที่มีประสบการณในการดําเนินกิจการสถานีขนสงอยูแลว
ดังนั้นบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะทําหนาที่เปนผูบริหารงานสถานีขนสงจึงตอง
เรียนรูงานจากบุคคลเหลานี้
ในขั้นตอนการสํารวจขอมูล องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรวบรวมขอมูลบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานกับสถานีขนสงและรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามบุคลากรภายในสถานี
ขนสง นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการรับโอนบุคลากร ทั้งใน
ดานเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกบุคลากรที่ไดรับโอน
มา ขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดบุคลากรในชวงการถายโอนมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําบัญชีขอมูลบุคลากรที่ไดรับโอน ทั้งจํานวนบุคลากรในตําแหนงตางๆ ภาระ
งาน เงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ ซึ่งในสวนนี้จะทําใหทราบถึงรายจายที่เปนคาจาง
บุคลากรในแตละเดือน
ขั้นตอนที่ 2 แตงตั้งบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนผูบริหารงานสถานีขนสง
(ดังตัวอยางในภาคผนวก ก) ทั้งนี้ในเบื้องตน อาจมีผูบริหารงานสถานีขนสงเพียง 1
คน แลวจึงใชแนวทางการพัฒนาบุคลากร ในการจัดบุคลากรเพิ่มเติมในอนาคต
ขั้นตอนที่ 3 จัดจางและแตงตั้งบุคลากรที่ไดรับการถายโอน โดยในคําสั่งจาง ระบุ ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงเดิม เงินเดือน และตําแหนงที่จะรับโอน (ตัวอยางในภาคผนวก ก)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มาตรฐานที่ 2 ขั้นตอนการบริหารจัดการสถานีขนสงทางบก
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบขั้นตอนการบริหารจัดการภายใน
สถานีขนสง และนําไปใชไดอยางถูกตองเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ ผูป ระกอบการ และทองถิ่น
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการบริหารกิจการสถานีขนสง เปนไป
อย า งถูก ต อ งตามหลัก วิ ช าการและมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ซึ่ ง บางส ว นจะเป น เพีย งแนวทางที่ อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองศึกษาวิธีการนําไปปรับใชเพิ่มเติม และบางสวนจะเปนแนวทางปฏิบัติ
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการแบง
ความรับผิดชอบ และการบริหารกิจการสถานีขนสง โดยอาจแบงภารกิจตางๆ ที่ไดรับถายโอน
เปน 4 กลุมภารกิจการบริหารจัดการ และภารกิจการบํารุงรักษา ประกอบดวย
1. กลุมภารกิจการจัดการเดินรถโดยสาร
y การบริหารจัดการชองจอดรับสงผูโดยสาร
y การบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถ
y การบริหารจัดการจราจรภายในสถานีขนสง
y การบริหารการเงินคาใชสถานีขนสง
2. กลุมภารกิจการบริการผูโดยสาร
y การบริหารจัดการพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสาร
y การบริหารจัดการการประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทาง
y การบริหารจัดการพื้นที่นั่งรอสําหรับผูโดยสาร
3. กลุมภารกิจการจัดการรานคาภายในสถานีขนสง
y การบริหารจัดการรานคาและรานหนังสือ
y การบริหารจัดการรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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4. กลุมภารกิจการบริการประเภทอื่นๆ
y การบริหารจัดการใหมีบริการหองน้ํา
y การบริหารจัดการฝากของ
y การบริหารจัดการรถรับจาง
y การบริหารจัดการใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ
y การบริหารจัดการการรักษาความสะอาดในสถานีขนสง
y การบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยในสถานีขนสง
y การควบคุมดูแลและการติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานีขนสง
มาตรฐานการบํารุงรักษาและพัฒนาสถานีขนสง ตารางที่ 2.5 สามารถสรุปเปนขั้นตอน
การบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง ไดดังนี้
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1. การจัดการเดินรถ
โดยสาร

มาตรฐาน

ขั้นตอนการดําเนินการ
- สํารวจปริมาณชองจอดรถที่มอี ยู
- สํารวจความตองการใชชองจอดรถ 3
ประเภทจากตารางเดินรถโดยสาร
- จัดสรรชองจอด หากไมเพียงพอใหพจิ ารณา
กอสรางเพิ่มเติมใหเพียงพอ
- จัดทําปายแสดงหมายเลขชองจอด ชื่อ
เสนทาง ตารางเวลาเดินรถของแตละชองจอด
- ปรับปรุงการจัดสรรชองจอดรวมทั้ง
ตารางเวลาอยางสม่ําเสมอ
- ใหเจาหนาที่ตรวจสอบการเดินรถ และการ
เขาใชชองจอดของรถโดยสารประจําทางวา
เปนไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตหรือไม
และประสานกับนายสถานีของกรมการ
ขนสงทางบกเพื่อดําเนินการตามกฎหมายใน
กรณีที่ผูประกอบการทําผิดเงื่อนไข เชน การ
ไมเขาใชสถานี ไมออกรถตามเวลา

รายละเอียด

การบริหารจัดการชอง
จอดรับสงผูโ ดยสาร

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

- แผนผังสถานีขนสง
- ตารางเดินรถโดยสารประจําทาง
ที่ไดรบั จากกรมการขนสงทางบก
- ตารางเดินรถของสถานีขนสง
- ตารางเดินรถของแตละชองจอด
แสดงเวลาออก หรือเขา-ออก ตาม
กรณี

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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- สํารวจความตองการใชทจี่ อดรถของรถ
โดยสารประจําทาง รถสวนบุคคล และรถ
รับจาง
- จัดสรรพื้นที่จอดรถภายในสถานีขนสง
ใหเหมาะสมโดยกําหนดขอบเขตพื้นที่
สําหรับรถแตละประเภทใหชดั เจน
- จัดทําปาย เครื่องหมายจราจร และตีเสนชอง
จอดใหครบถวน

การบริหารจัดการพื้นที่
ลานจอดรถ

-

แผนผังสถานีขนสง
ตารางเดินรถของสถานีขนสง
เอกสารสํารวจจํานวนผูโดยสาร
เอกสารการสํารวจสภาพการใชงาน
ของสิง่ อํานวยความสะดวก

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

การจัดการจราจรภายใน - จัดการจราจรภายในสถานีโดยคํานึงถึงความ - แผนผังสถานีขนสง
สถานีขนสง
ปลอดภัยเปนอันดับแรก
- เอกสารสํารวจจํานวนผูโดยสาร
- จัดการจราจรใหรถโดยสารแยกจากรถสวน - เอกสารการสํารวจสภาพการใชงาน
บุคคลและรถรับจาง และควรใหเดินรถ
ของสิง่ อํานวยความสะดวก
ทางเดียว
- จัดทําปาย เครื่องหมายจราจรใหครบถวน
- ประสานกับเจาหนาที่ตํารวจในการ
ดําเนินการกับผูฝ าฝนกฎหมาย

ขั้นตอนการดําเนินการ

รายละเอียด

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก
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มาตรฐาน

การบริหารเงินคาใช
บริการสถานีขนสง

รายละเอียด
- จัดใหมีจุดรับชําระเงินคาใชบริการสถานี
ขนสง โดยมีเจาหนาที่ประจําตลอดเวลา
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของทัง้ กับการรับ
เงิน และเอกสารที่ตองรายงานตอกรมการ
ขนสงทางบก
- ใหมีการตรวจสอบการจายเงินคาใชบริการฯ
กับตารางเดินรถโดยสารของสถานีขนสง
- จัดทํารายงานการใชสถานี รายวัน ราย
สัปดาห รายเดือน รายงานตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและกรมการขนสงทางบก

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

- ตารางเดินรถโดยสารของสถานี
ขนสง
- เอกสารที่สถานีขนสงตองจัดเตรียม
ไดแก
- ใบรับคาใชบริการสถานีขนสง
- สมุดทะเบียนการเดินรถ
- แบบ ขส.บ.64
- แบบรายงานการใชสถานีขนสง
- แบบรายงานรายรับ-รายจายของ
สถานีขนสง

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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การบริหารจัดการพื้นที่
จําหนายตั๋วโดยสาร

2. การจัดการใหบริการ
ผูโดยสาร

- สํารวจความตองการใชพื้นทีข่ อง
ผูประกอบการเดินรถ อางอิงจากจํานวน
เสนทาง และจํานวนผูโดยสาร
- พิจารณาความเพียงพอของชองจําหนาย
ที่มีอยู หากไมเพียงพอก็ใหปรับปรุงหรือ
กอสรางเพิ่ม
- พิจารณาจัดสรรชองจําหนายตัว๋ โดยทํา
ขอตกลงกับผูป ระกอบการในดานตาง ๆ
เชน การรักษาความสะอาด การจายคา
สาธารณูปโภค เวลาเปด-ปด
- พิจารณาจัดสรรใหมตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการดําเนินการ
- ตารางเวลาเดินรถของสถานีขนสง
- เอกสารขอมูลผูป ระกอบการเดินรถ
- เอกสารสํารวจจํานวนผูโดยสาร

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

การบริหารจัดการการ - รวบรวมขอมูลที่จําเปน
- ตารางเวลาเดินรถรวมของสถานี
ประชาสัมพันธและ
ขนสง
- จัดทําสื่อรูปแบบตางๆ เพื่อเผยแพร เชน
บริการขอมูลการเดินทาง แผนพับ บอรดประชาสัมพันธ
- ขอมูลเกีย่ วกับการเดินทางภายใน
จังหวัด
- พิจารณาติดตั้งสื่อประชาสัมพันธอื่นที่
เกี่ยวของ เชน ติดตั้งลําโพงเครื่องขยายเสียง - แผนผังของสถานี

รายละเอียด

มาตรฐาน

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

- จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
- ปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ

ขั้นตอนการดําเนินการ
- ขอมูลที่เปนประโยชนตอการเดินทาง
อื่นๆ

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

- ใชขอมูลการใชพื้นที่ภายในสถานีขนสง
- เอกสารสัญญาเชาพื้นที่ภายในสถานี
และขอมูลการเชาพื้นที่ที่ไดสํารวจไวแลว
ขนสง
ในการดําเนินการ
- แผนผังอาคารสถานีขนสง
- พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑในการ
พิจารณาพื้นทีจ่ าํ หนายอาหาร เครือ่ งดื่มและ
สินคาเบ็ดเตล็ด

การจัดที่นั่งรอสําหรับ - สํารวจสภาพพื้นที่นั่งรอ และที่นั่งที่มอี ยูเดิม - เอกสารสํารวจจํานวนผูโดยสาร
ผูโดยสาร
วาใชงานไดและเพียงพอหรือไม
- แผนผังอาคารสถานีขนสง
- หากที่นั่งเดิมมีเพียงพอใหจัดวางใหเหมาะสม
หากไมเพียงพอใหจัดหาเพิ่ม การจัดวางใหมี
ชองวางสําหรับทางเดินและแถวคอยบริเวณ
ที่ซื้อตั๋วตามมาตรฐานการพัฒนาอาคาร
สถานที่
- พิจารณาจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน น้ําดื่ม เปนตน

รายละเอียด

3. การจัดการรานคาภายใน การบริหารจัดการ
รานคา
สถานีขนสง

มาตรฐาน

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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- หากพื้นที่ใดไมมีการทําสัญญาเชา
ใหทําการติดตอใหผูทใี่ ชพื้นทีม่ าทําการ
ตกลงและเงือ่ นไขสัญญา
- กรณีรานคาหมดสัญญาใหพิจารณาตอ
สัญญาโดยคํานึงถึง ความจําเปนของสินคา
ในการบริการผูโ ดยสาร และอัตราคาเชา

ขั้นตอนการดําเนินการ

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

การจัดการผูค าที่ไมมีที่ตั้ง - จัดประชุมผูคา ชี้แจงกฎระเบียบการคาขาย - แผนผังอาคารสถานีขนสง
เปนหลักแหลง
ในสถานีขนสง
- ทะเบียนผูค าภายในสถานีขนสง
- จัดทําทะเบียนผูคาและบัตรประจําตัวผูคา - บัตรประจําตัวผูคา
- จัดพื้นที่เฉพาะที่ไมกีดขวางทางเดินใหผคู า
ที่ไดรบั อนุญาต
- ตรวจสอบพฤติกรรมของผูคาอยางสม่ําเสมอ
หากมีการละเมิดกฎระเบียบใหมีการลงโทษ
- พิจารณาอนุญาตผูคารายใหมทดแทนผูที่
เลิกไป หากมีความจําเปน

รายละเอียด

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

4. การจัดใหมบี ริการ
อื่นๆ

มาตรฐาน

ขั้นตอนการดําเนินการ

การจัดใหมบี ริการหองน้ํา - ขั้นตอนของมาตรฐานการดําเนินการใหมี
การตรวจสอบสภาพสุขภัณฑ การไหลของน้ํา
การระบายน้ํา และความสะอาดของหองน้ํา
- ตรวจสอบการทําตามเงื่อนไขการจัดใหมี
บริการหองน้ําของเอกชน หากไมทําตาม
เงื่อนไขของสัญญาใหดําเนินการยกเลิกสัญญา
- พิจารณาซอมแซมสุขภัณฑและอุปกรณ
อํานวยความสะดวกในหองน้ําใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดในกรณีที่การซอมแซม
ไมไดอยูในสัญญา
- เมื่อสัญญาเดิมสิ้นสุดลง ใหดําเนินการ
หาผูดําเนินการรายใหม โดยระบุเงือ่ นไข
การดําเนินการอยางชัดเจน เชน ใหทําตาม
มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ สําหรับเกณฑ
การคัดเลือกขึ้นกับนโยบายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายละเอียด

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

- แผนผังอาคารสถานีขนสง
- เอกสารสํารวจจํานวนผูโดยสาร
- นโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เอกสารสัญญาการจัดใหมบี ริการ
หองน้ํา

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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- จัดประชุมผูประกอบการรถรับจาง เพื่อขึ้น - แผนผังสถานีขนสง
ทะเบียน ชี้แจงกฎเกณฑในการประกอบการ - ทะเบียนผูป ระกอบการรถรับจาง
- จัดทําทะเบียนรถรับจาง และบัตรประจําตัว - บัตรประจําตัวผูประกอบการ
รถรับจาง
ผูประกอบการรถรับจาง

การจัดใหมบี ริการรถ
รับจาง

- แผนผังอาคารสถานีขนสง
- เอกสารสํารวจจํานวนผูโดยสาร
- เอกสารสัญญาการจัดใหมบี ริการรับ
ฝากของ
- ระเบียบของสถานีขนสงเกี่ยวกับการ
รับฝากของ

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

- พิจารณาความเหมาะสมและความจําเปน
ของการจัดใหมบี ริการรับฝากของ โดย
คํานึงถึงสภาพพื้นที่ของอาคารสถานีขนสง
จํานวนผูโดยสาร
- จัดทําระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการหากมี
ความจําเปนจะตองจัดใหมีบริการรับฝาก
ของ โดยกําหนดอัตราคาบริการ และความ
รับผิดชอบของผูประกอบการใหชัดเจน
- หาผูดําเนินการโดยใหเอกชนเขาประมูล
- ประเมินผลการดําเนินงานจากจํานวน
ผูใชบริการ ความพึงพอใจของผูโดยสาร

ขั้นตอนการดําเนินการ

การจัดใหมบี ริการ
รับฝากของ

รายละเอียด

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

มาตรฐาน
- จัดพื้นที่จอดรถรับจางแตละประเภท ไมให
กีดขวางเสนทางเดินรถโดยสาร
- ตรวจสอบบัตรประจําตัวและความประพฤติ
ของผูประกอบการรถรับจางอยางสม่ําเสมอ
- หากมีผูคาที่เลิกทําการประกอบการรถ
รับจาง หรือมีผถู ูกถอนชื่อจากทะเบียน อาจ
พิจารณาขึ้นทะเบียนผูป ระกอบการรถรับจาง
รายใหมได

ขั้นตอนการดําเนินการ

การจัดใหมบี ริการรถเข็น - พิจารณาความเหมาะสมและความจําเปน
สัมภาระ
ของการจัดใหมบี ริการรถเข็นสัมภาระ โดย
คํานึงถึงสภาพพื้นที่ของอาคารสถานีขนสง
จํานวนผูโดยสาร

รายละเอียด

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

แผนผังอาคารสถานีขนสง
แบบอาคารสถานีขนสง
เอกสารสํารวจจํานวนผูโดยสาร
เอกสารสัญญาการจัดใหมบี ริการ
รถเข็นสัมภาระ
- ระเบียบของสถานีขนสงเกี่ยวกับการ
ใหบริการรถเข็นสัมภาระ

-

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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รายละเอียด
- จัดทําระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการหากมี
ความจําเปนจะตองจัดใหมีบริการรถเข็น
สัมภาระ โดยกําหนดอัตราคาบริการ และ
ความรับผิดชอบของผูป ระกอบการให
ชัดเจน
- ปรับปรุงพื้นทีภ่ ายในสถานีขนสง ให
เหมาะสมตอการมีรถเข็น
- หาผูดําเนินการโดยใหเอกชนเขาประมูล
- ประเมินผลการดําเนินงานจากจํานวน
ผูใชบริการ ความพึงพอใจของผูโดยสาร

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง
เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

มาตรฐาน

ขั้นตอนการดําเนินการ

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

การรักษาความปลอดภัย - พิจารณาความจําเปนในการจัดเจาหนาที่
- แผนผังสถานีขนสง
ในสถานีขนสง
รักษาความปลอดภัย เครือ่ งมือ อุปกรณอื่นๆ - แผนผังอาคารสถานีขนสง
- ขอรับการสนับสนุนเจาหนาทีจ่ ากหนวยงาน - เอกสารสัญญาการจางรักษาความ
ปลอดภัย
ที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ตํารวจ
- จัดพื้นที่สําหรับเจาหนาทีร่ ักษาความ
ปลอดภัย และเปนจุดแจงเหตุ นอกจากนี้

การรักษาความสะอาดใน - พิจารณาสภาพพื้นที่สถานี และรวบรวม
- แผนผังสถานีขนสง
สถานีขนสง
ภาระงานในการทําความสะอาด เพื่อจัดทํา - แผนผังอาคารสถานีขนสง
ขอบเขตของงานรักษาความสะอาด
- เอกสารสัญญาการจางทําความ
- พิจารณาเลือกวิธีการจางที่มคี วามเหมาะสม สะอาด
จาก งบประมาณ บุคลากรที่มี มาตรฐานของ
บริษัทเอกชนทีม่ ีในพื้นที่
- จัดทําสัญญาจางหรือจัดประมูลงานจางเหมา
ทําความสะอาด
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

การควบคุมดูแลการ
ติดตั้งปายโฆษณาใน
บริเวณสถานี

รายละเอียด

- พิจารณาความเหมาะสมของตําแหนงที่
ติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณตางๆ
- พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบปาย
โฆษณา

สถานีขนสง ควรพิจารณาใหมีการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปดภายในสถานีขนสง
- หากมีความจําเปนตองมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยของสถานีขนสง สถานี
ขนสงอาจวาจางเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยของเอกชนเพิ่มเติม โดยกําหนด
สาระสําคัญในสัญญาใหครอบคลุมการดูแล
ความปลอดภัยของทรัพยสินของสถานี
ขนสง และของผูโดยสาร

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง

- แผนผังสถานีขนสง
- แผนผังอาคารสถานีขนสง
- เอกสารสัญญาติดตั้งปายโฆษณา
ในอาคารสถานีขนสง

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ
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มาตรฐาน

รายละเอียด
- พิจารณาภาพ และขอความบรรยายใน
แผนปาย โฆษณา โดยคํานึงถึงศีลธรรม
วัฒนธรรมอันดีงามและผลกระทบทาง
การเมืองและกฎหมาย รวมถึงความเปน
ระเบียบเรียบรอย และความปลอดภัยของ
ประชาชน
- ตรวจสอบแผนปายโฆษณา และสถานที่
ติดตั้งแผนปายโฆษณาใหสะอาดเรียบรอย
มีความมั่นคงแข็งแรง และใหอยูในสภาพ
ที่ปลอดภัยอยูเสมอ มิใหเกิดอันตรายตอ
ผูเขาใชบริการสถานีขนสง

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตารางที่ 2.5 สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการกิจการสถานีขนสง
เอกสารทีเ่ กี่ยวของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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มาตรฐานที่ 2.1
การจัดการเดินรถโดยสาร
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารกิจการสถานีขนสงในดานการจัดการ
เดินรถโดยสารอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เที่ยงตรง รวมทั้งผูโดยสาร
ไดรับความสะดวก ปลอดภัยในการใชบริการ
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดการเดินรถโดยสารอยางถูกตอง โดยมี
ภารกิจ ที่เ กี่ ย วของกั บ การจั ด การเดิน รถอยู 4 ด าน ได แ ก 1) การบริ ห ารจั ด การช อ งจอดรั บส ง
ผูโดยสาร 2) การบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถสําหรับรถโดยสาร 3) การบริหารจัดการจราจร
ภายในสถานีขนสง และ 4) การบริหารการเงินคาใชบริการสถานีขนสง ในการดําเนินการเรื่อง
ตางๆ มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
2.1.1 การบริหารจัดการชองจอดรับสงผูโดยสาร
ในการจั ดการชองจอดรั บสงผูโดยสาร จะตองคํานึ งถึ งการเขา -ออกของรถโดยสาร
ประจําทางในเสนทางตางๆ โดยผูประกอบการรถโดยสารประจําทางจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ ร ะบุ ใ นใบอนุ ญ าตประกอบการดั ง ที่ ก ล า วถึ ง ในมาตรฐานการสํ า รวจการเดิ น รถโดยสาร
(รูปที่ 2.3) ซึ่งในเงื่อนไขมีการระบุถึงสถานที่จอดหยุดรับสงผูโดยสาร (มีทั้งที่เปนสถานี และ
จุดจอดรถ) ตลอดจนเวลาถึงสถานีและเวลาออกจากสถานี ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงตองจัดสรรชองจอดใหเพียงพอ เพื่อใหผูประกอบการสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวได
หากผูประกอบการฯ ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาต เชน เขาจอดผิดเวลา ซึ่งอาจสงผล
กระทบทําใหชองจอดไมเพียงพอ อาจดําเนินการแจงใหผูตรวจการของกรมการขนสงทางบก
ดําเนินการกับผูประกอบการฯ รายนั้น เนื่องจากเปนการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตอันเปนภารกิจตามกฎหมาย
โดยทั่วไปชองจอดรับสงผูโดยสารมีอยู 3 ประเภท ไดแก
1. ชองจอดรับสงผูโดยสารสําหรับรถที่ผาน
2. ชองจอดรับผูโดยสารสําหรับรถโดยสารที่สถานีเปนตนทาง
3. ชองสงผูโดยสารสําหรับรถโดยสารที่สถานีเปนจุดหมายปลายทาง
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ดวยวัตถุประสงคที่แตกตางทําใหการจัดการสําหรับชองจอดรับสงแตละประเภทมีความ
แตกตางกันตามไปดวย นอกจากนี้วิธีการจัดการยังขึ้นกับขนาดของสถานีขนสง ทั้งทางกายภาพ
จํานวนเสนทางเดินรถ รวมทั้งเที่ยวรถที่เขาใชสถานีดวย เชน ในบางสถานีที่มีรถเขาใชนอ ยแตมพี นื้ ที่
มากก็อาจจัดสรรชองจอดใหกับรถในแตละเสนทางหรือผูประกอบการฯ ได แตในบางสถานี
ขนสง ที่มีพื้นที่จํากัดอาจตองจัดใหบางชองจอดมีรถหลายเสนทางเขาใช การจัดการชองจอดแตละ
ประเภทมีหลักดังนี้
1. ชองจอดสําหรับรถที่วิ่งผาน
รถที่วิ่งผาน หมายถึง รถโดยสารประจําทางที่ออกเดินทางจากสถานีขนสงตนทาง
วิ่งมาจอดรับ-สงผูโดยสาร ณ สถานีขนสงซึ่งอยูระหวางทาง แลวเดินทางตอไปยังสถานีขนสง
จุดหมายปลายทาง โดยการจอดนั้น สถานีขนสงที่จอดรับ-สงผูโดยสาร ตลอดจนเวลาถึงสถานีและเวลา
ออกจากสถานี ซึ่งจะถูกกําหนดไวในเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการเดินรถเสนทางนั้น
การจัดชองจอดสําหรับรถที่วิ่งผานและใชสถานีขนสงเปนจุดจอดนั้น สถานีขนสง
จะตองจัดชองจอดใหเพียงพอกับรถที่จะเขาจอดเพื่อใหรถที่จะเขาใชสถานี สามารถเขาจอดไดโดย
ทันทีโดยไมเสียเวลารอ เนื่องจากรถจะตองเดินทางตอไปยังสถานีขนสงอื่นอีก การพิจารณาวาจะ
จั ด ส ร ร ช อ ง จ อ ด
จํ า นวนเท า ใดนั้ น ให
พิจารณาชวงเวลาที่มี
รถเขาใชสถานีขนสง
มากที่สุด และทําการ
จัดชองจอดใหเพียงพอ
กับรถโดยสารที่เขาใช
ส ถ า นี ข น ส ง ใ น
ชวงเวลานั้น ตัวอยาง
เชน
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กรณีสถานีขนสงมีรถผานเขาจอดมากที่สุดในชวง 7.00 ถึง 8.00 น. ซึ่งรถทั้งหมด
ใชเวลาเขาจอดที่สถานีขนสง 30 นาที โดยมีรถที่เขาใชชองจอดจํานวน 6 คัน ดังนี้
สาย ก เขาใชสถานีเวลา 7:00 น.
สาย ข เขาใชสถานีเวลา 7:05 น.
สาย ค เขาใชสถานีเวลา 7:10 น.
สาย ง เขาใชสถานีเวลา 7:15 น.
สาย จ เขาใชสถานีเวลา 7:35 น.
สาย ฉ เขาใชสถานีเวลา 7:45 น.
จากขอมูลขางตนนํามาจัดในตารางการใชชองจอดไดดังรูปที่ 2.4 จะเห็นวาชวงเวลาตั้งแต 7:15 ถึง
7:30 น. เปนชวงเวลาที่มีรถเขาใชมากที่สุด 4 คัน ดังนั้นสถานีขนสงจะตองจัดใหมีชองจอดสําหรับ
รถผานอยางนอย 4 ชองจอด และหากสถานีขนสงมีชองจอดพอเพียง ก็อาจจัดชองจอดเพิ่มเพื่อ
สํารองใชในกรณีที่รถเขาใชสถานีขนสงผิดจากเวลาที่กําหนดไวก็จะทําใหรถที่จะเขาใชไมตอง
จอดรอใหชองจอดวาง ซึ่งจะเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น
เวลา

ชองจอด 1

ชองจอด 2

6:50 น.

ชองจอด 3

ชองจอด 4

สาย xx

6:55 น.
7:00 น.
7:05 น.
7:10 น.
7:15 น.

สาย ก
สาย ข

7:20 น.

สาย ค

7:25 น.

สาย ง

7:30 น.
7:35 น.
7:40 น.
7:45 น.
7:50 น.

สาย จ

7:55 น.

สาย ฉ

8:00 น.
8:05 น.
8:10 น.
8:15 น.

สาย xx

สาย xx

รูปที่ 2.4 ตัวอยางตารางการเขาใชชองจอดสําหรับรถผาน
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การจัดตารางการใชชองจอดอาจจัดทําไวลวงหนาไดในกรณีที่การเขาใชสถานีขนสง
สม่ําเสมอ มีตารางเวลาแนนอน แตหากการเขาใชสถานีขนสงไมสม่ําเสมอ สถานีขนสง ก็สามารถ
จัดการใชชองจอดในลักษณะมากอนใหบริการกอน (First-Come First-Serve) ได
2. ชองจอดสําหรับรถในเสนทางที่สถานีขนสงเปนตนทาง (ออกตามเวลา)
การจั ด ช อ งจอดสํ า หรั บ รถที่ ส ถานี ข นส ง เป น ต น ทาง สามารถจั ด ช อ งจอดตาม
เสนทางเดินรถ หรืออาจแบงตามผูประกอบการเดินรถ อยางไรก็ตามควรแบงกลุมชองจอดสําหรับ
รถหมวดตางๆ โดยในการพิจารณาจัดสรรจํานวนชองจอดใหคํานึงถึงจํานวนเที่ยวรถเปนหลัก โดย
นําปริมาณรถในชวงเวลาที่มีการใชงานมากที่สุดมากําหนด (องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ทราบถึงจํานวนรถที่มีกําหนดเวลาออกเดินทางจากสถานีขนสง ณ ชวงเวลาตางๆ ไดจากเงื่อนไข
ประกอบใบอนุญาตที่ไดรับจากกรมการขนสงทางบกดังตัวอยางในรูปที่ 2.3)
สําหรับเสนทางการเดินรถที่มีรถออกตลอดเวลา 1 เสนทางควรจัดใหมีชองจอด 1 ชอง
และสําหรับเสนทางที่มีการเดินรถนอยเที่ยวอาจใหใชชองทางรวมกัน โดยพิจารณาใหตารางเดิน
รถเหลื่อมกันไมนอยกวา 10 นาที นอกจากนี้สถานีขนสงควรกําหนดใหรถที่จะออก เขามายังจุด
จอดกอนเวลาออกประมาณ 5 ถึง 10 นาที เพื่อใหชองจอดรับสงไดใชงานอยางถูกวัตถุประสงค
และมีประโยชนสูงสุด ซึ่งการดําเนินการในสวนนี้จะกลาวรายละเอียดในหัวขอการบริหารจัดการ
พื้นที่ลานจอดรถ

รูปที่ 2.5 การเขาใชชองจอดรถรับสงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง
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3. ช อ งจอดสํ า หรั บ รถในเส น ทางที่ ส ถานี ข นส ง เป น จุ ด หมายปลายทาง (จุ ด ส ง
ผูโดยสาร)
ชองจอดประเภทนี้จะใชเพื่อสงผูโดยสารเทานั้น การจัดสรรจะมีลักษณะคลายกับ
ชองจอดประเภทที่ 1 คือ สถานีขนสงจะตองจัดสรรชองจอดใหมีจํานวนเพียงพอกับรถที่จะเขาใช
โดยพิจารณาชวงเวลาที่มีรถเขาใชมากที่สุด และพิจารณาใหเวลาเขาจอดของรถแตละคันมีระยะหาง
(Headway) ไมนอยกวา 10 นาที เพื่อใหรถโดยสารมีเวลาสําหรับสงผูโดยสารและถายสัมภาระ
ในบางสถานีขนส ง ที่มีข นาดเล็ก มากและมีเ ที่ ย วรถนอยอาจจั ด ใหชอ งจอดสํ า หรับ รั บ และส ง
ผูโดยสารของแตละเสนทางอยูในชองจอดเดียวกันได

รูปที่ 2.6 การเขาใชชองจอดรถรับสงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง
ปายแสดงหมายเลขชองจอด เสนทาง ตารางเวลา
ในการดําเนินการเกี่ยวกับชองจอด สถานีขนสงจะตองจัดใหแตละชองจอดมีปายหรือ
เครื่องหมายที่บอกหมายเลขชานชาลาโดยติดไวใหเห็นไดชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 2.7 นอกจากนี้
ในชองจอดที่เปนตนสาย ควรจัดใหมีชื่อเสนทางและตารางเวลาเดินรถแสดงไวเพื่อเปนขอมูล
ใหกับผูโดยสาร ดังแสดงในรูปที่ 2.8
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รูปที่ 2.7 ตัวอยางการติดปายแสดงหมายเลขและเสนทางที่ชองจอด

รูปที่ 2.8 ตัวอยางขอมูลตารางเวลาเดินรถบริเวณชองจอด
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สรุปขั้นตอนดําเนินการในการจัดชองจอดรับ-สงผูโดยสาร
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมขอมูลตารางเดินรถ
ที่ออกจากสถานีขนสง รถที่
เขาจอดที่สถานี และรถที่วิ่ง
ผานสถานีขนสง
ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลตารางเวลาเดินรถ
มาคํ า นวณหาปริ ม าณช อ ง
จอดแตละประเภทที่ตองการ
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาความพอเพียงของชองจอดที่มีอยู
ขั้นตอนที่ 4 หากชองจอดไมพอเพียงใหพิจารณาปรับปรุงการจัดสรรชองจอดเพื่อลดการใชชอง
จอด เชน การจัดใหรถในเสนทางที่มีเที่ยวนอยใชชองจอดรวมกัน เปนตน
ขั้นตอนที่ 5 หากปรับปรุงแลวชองจอดที่มีอยูยังไมเพียงพอใหพิจารณาปรับปรุงสถานีขนสง โดย
การกอสรางชองจอดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําตารางการใชชองจอดแตละชอง เพื่อเปนขอมูลของสถานีซึ่งจะสามารถใช
ในการตรวจสอบการเดินรถของสถานีขนสงเอง หรือเผยแพรเปนขอมูลการเดินทาง
ใหกับผูโดยสาร
ขั้นตอนที่ 7 ใหมีการปรับปรุงตารางการใชชองจอดอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการ
เพิ่ม-ลดจํานวนเสนทางเดินรถ
การตรวจสอบการเดินรถ
สถานีขนสง ตองจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบการเดินรถของผูประกอบการวาเปนไป
ตามเงื่อนไขของกรมการขนสงทางบกและสถานีขนสงหรือไม ทั้งการจายเงินคาใชบริการสถานี
สํา หรับรถโดยสารประจําทาง เวลาเขา -ออก ความครบถว นของเที่ ย วรถที่เ ข า ใช สถานี ขนส ง
รวมถึงประสานกับผูตรวจการของกรมการขนสงทางบกในการดําเนินการตามกฎหมาย ในกรณีที่
ผูประกอบการเดินรถทําผิดเงื่อนไข เชน การไมออกรถตามเวลา การไมเขาใชสถานีขนสง เปนตน
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2.1.2 การบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถ
การจัดการพื้นที่จอดรถภายในสถานีขนสง นั้นแบงไดเปน 3 สวนคือ 1) พื้นที่สําหรับรถ
โดยสารประจําทาง 2) พื้นที่สําหรับรถสวนบุคคล และ 3) พื้นที่สําหรับรถรับจาง ซึ่งพื้นที่ทั้ง 3
ประเภทนั้นควรจัดใหแยกกันเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการบริหารจัดการ รวมทั้งยัง
ทําใหการใชพื้นที่ในสถานีขนสงมีความเปนระเบียบเรียบรอย ในการจัดสรรพื้นที่ควรพิจารณาจาก
ความจําเปนของพื้นที่แตละชนิดรวมถึงความเหมาะสมกับสภาพกายภาพของสถานีขนสง ตาม
ตัวอยางการจัดการจราจรและพื้นที่จอดรถภายในสถานีขนสง รูปที่ 2.9 มีการแบงพื้นที่สําหรับ
รถโดยสารประจํ า ทาง รถส ว นบุ ค คล และรถรั บจ า งอย า งชั ด เจน รวมทั้ งมี ก ารจั ด พื้ น ที่รั บ ส ง
ผูโดยสารสําหรับรถสวนบุคคล และรถรับจางที่บริเวณหนาอาคารสถานีขนสง

.0
12
0

A = พื้นที่จอดรถสําหรับรถสวนบุคคล
B = พื้นที่จอดรถสําหรับรถรับจาง
C = พื้นที่สําหรับรถโดยสาร
D = พื้นที่จอดรถรับสงผูโดยสารสําหรับรถสวนบุคคลและรถรับจาง
รูปที่ 2.9 ผังจราจรและผังการจัดที่จอดรถในสถานีขนสง
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การจัดพื้นที่จอดรถสําหรับรถโดยสาร
โดยการให รถที่ออกจากสถานีขนสง เขาไปยังจุด จอดตามเวลาในตารางเดิ นรถ ซึ่ ง
จะตองมีพื้นที่จอดรถสําหรับรถที่ยังไมถึงเวลา และพื้นที่สํารองในกรณีที่มีเหตุจําเปน เชน กรณีที่
รถเสีย สถานีขนสงตองจัดพื้นที่จอดรถโดยมีหลักการ ดังนี้
1. รูปแบบของพื้นที่จอดรถอาจจัดเปนลานจอดรถที่มีการตีเสนชองจอด หรือเปนชอง
จอดที่มีอยูแลวในสถานีแตเกินความตองการใชงาน ซึ่งจะตองพิจารณาลักษณะของพื้นที่สถานี
ขนสงวาแบบใดเหมาะสม เชน ถาสถานีขนสงมีพื้นที่มากก็อาจจัดใหมีลานจอดได

รูปที่ 2.10 การจัดชองจอดสําหรับรถโดยสาร
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2. ในกรณี ที่ จั ด ให มี ล านจอดรถ สถานี ข นส ง จะต อ งตี เ ส น เพื่ อ แบ ง ช อ งจอด
สามารถกําหนดขนาดชองจอดทําได 2 แบบ
2.1) ตีเสนชองจอดโดยใชขนาดของรถที่ใหญที่สุดเปนมาตรฐานชองจอดสําหรับ
รถทุกประเภท
2.2) แบงพื้นที่ชองจอดสําหรับรถที่มีขนาดตางๆ กัน ซึ่งอาจแบงไดเปน 3 ประเภท
คือ 1) รถโดยสารขนาดใหญ 2) รถโดยสารขนาดกลาง และ 3) รถโดยสารขนาดเล็ก
นอกจากการจัด พื้ น ที่ ล านจอดรถแลว สถานี ขนสง จะตอ งจัด ใหมีหอ งพั ก หรือพื้น ที่
พักผอนสําหรับพนักงานประจํารถดวย
การจัดพื้นที่จอดรถสําหรับรถสวนบุคคล
เนื่องจากวัตถุประสงคของสถานีขนสง คือเปนศูนยการขนสงสาธารณะ การพิจารณา
จัดสรรพื้นที่เพื่อใชเปนที่จอดรถสวนบุคคล จึงควรคํานึงถึงความเพียงพอของพื้นที่จอดรถ รถ
โดยสารประจําทางและรถรับจางกอน หากมีพื้นที่จอดรถสาธารณะเพียงพอแลว พื้นที่ที่เหลือจึง
สามารถนํามาใชเปนที่จอดรถสวนบุคคล โดยมีการแบงพื้นที่ใหชัดเจนวาเปนพื้นที่ที่อนุญาตให
จอดรถสวนบุคคล หากเปนไปไดควรมีการเก็บคาใชบริการที่จอดรถเพื่อควบคุมไมใหมีผูจอดรถ
เปนเวลานาน โดยอาจใหเอกชนมาเชาที่เพื่อทําเปนที่จอดรถ และเก็บคาจอด ซึ่งจะเปนการจํากัด
ภาระความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหากเกิดการเสียหายหรือสูญหายของรถที่
จอดอีกดวย
นอกจากการจัดพื้นที่สําหรับจอดรถแลว
สถานีขนสงควรจัดใหมีบริเวณสําหรับ
จอดรถชั่ ว คราวเพื่ อ รั บ ส ง ผู โ ดยสาร
สําหรับรถที่ไมตองการเขาจอดในสถานี
ขนสง เพื่อลดความแออั ด ภายในพื้น ที่
ซึ่งพื้นที่รับสงนี้อาจอนุญาตใหรถรับจาง
สามารถเข า มาใช เ พื่ อ ส ง ผู โ ดยสารได
เชนกัน
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การจัดพื้นที่จอดรถสําหรับรถรับจาง
รถรั บจ างที่ เข ามาให บริการภายในสถานี ขนส ง จะต องจั ดพื้ นที่ เฉพาะเพื่อเป นจุ ดจอด
รวมทั้งทําการจัดระเบียบผูขับขี่รถรับจางไมใหเกิดปญหา ซึ่งสถานีขนสงอาจตองขอความรวมมือ
จากเจาหนาที่ตํารวจในการดําเนินการ โดยสถานีขนสงควรมีการขึ้นทะเบียนผูขับขี่รถรับจาง
กอนที่จะอนุญาตใหเขามาใชบริการในพื้นที่สถานี และควรกําหนดใหรถรับจางมีการจัดคิวเดินรถ
เพื่อไมใหเกิดปญหา ในสวนของการใหบริการผูโดยสารสถานีขนสงอาจใหผูขับขี่รถรับจางจัดทํา
ปายประกาศอัตราราคาคาโดยสารติดไวในที่ที่เห็นไดชัดเจน ซึ่งอาจเปนในบริเวณสถานีขนสง
หรือบริเวณที่เปนจุดจอดของรถรับจางเพื่อเปนขอมูลในการเดินทางสําหรับผูโดยสาร
ในระยะยาวสถานีขนสงอาจจะตองมีการเก็บคาธรรมเนียมจากผูขับขี่รถรับจางเพื่อให
เกิดความเปนธรรมกับผูประกอบการเดินรถโดยสารประจําทาง โดยใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน
ผูขับขี่รถรับจาง ผูประกอบการรถโดยสารประจําทาง ประชาชนผูใชบริการเขามีสวนรวมใน
การออกกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาที่จะเกิดขึ้นได

รูปที่ 2.11 การจัดชองจอดสําหรับรถรับจาง
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สรุปขั้นตอนการดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการที่จอดรถของ
สถานี ข นส ง แบ ง เป น ที่ จ อดรถ
โดยสาร ที่จอดรถสวนบุคคล และที่
จอดรถรับจาง โดยพิจารณาจากการ
จั ด ที่ จ อดรถในป จ จุ บั น และความ
พอเพียงของที่จอดรถแตละประเภท
ขั้นตอนที่ 2 แบงพื้นที่จอดรถใหเปนระเบียบ โดยแยกประเภทรถที่อนุญาตใหเขาจอดในแตละพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําปายและเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวของ ตีเสนชองจอดใหครบถวน และในกรณี
ที่มีการเก็บคาจอดรถใหจัดทําปายประชาสัมพันธอัตราคาจอดรถใหชัดเจน
2.1.3 การบริหารจัดการจราจรภายในสถานีขนสง
การบริหารจัดการจราจรภายในสถานีขนสง เพื่อใหการจราจรของสถานีขนสงมีความ
สะดวก คลองตัว และปลอดภัย เนื่องจากรถที่ใชบริการสถานีขนสงในแตละวันมีจํานวนมาก ทั้งยัง
ประกอบไปดวยรถหลายประเภท หลายขนาด ตั้งแตรถโดยสารประจําทางที่วิ่งระหวางจังหวัดที่มี
ขนาดใหญ จนถึงรถจักรยานยนตรับจางที่มีขนาดเล็ก จึงมีความเสี่ยงคอนขางสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ในบริเวณพื้นที่สถานีขนสง นอกจากนี้รถที่มีจํานวนมากยังทําใหเกิดปญหาดานการจราจร จึงควร
บริหารจัดการดานจราจรดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง
วิธีการจัดการจราจรใหเหมาะสมจะตองคํานึงถึง จํานวนรถที่เขาใชสถานีขนสง ทั้งรถ
โดยสาร รถรับจาง และรถสวนบุคคล จํานวนผูโดยสาร วิธีการเดินทางเขาถึงสถานีขนสงของ
ผูโดยสาร สภาพทางกายภาพ ผังบริเวณ และขนาดพื้นที่ของสถานีขนสง โดยสถานีขนสงจะตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชบริการเปนหลัก ซึ่งมีแนวทางในการจัดการจราจรดังนี้
1. การเดิ นรถภายในบริเวณสถานีขนสง ควรจัดใหมี การเดิ นรถทางเดียวเพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่ แตหากจําเปนจะตองจัดใหมีการเดินรถสองทางจะตองจัดใหมีเกาะกลางหรือ
ตีเสนแบงชองจราจรใหชัดเจน
บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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2. ควรจัดชองจราจรสําหรับรถโดยสารแยกจากรถสวนบุคคลและรถรับจาง โดยเฉพาะ
ในสถานีที่มีความหนาแนนของการจราจร
3. จัดทําปายและเครื่องหมายจราจรภายในบริเวณสถานี ดังนี้
• ปายบังคับตางๆ เชน ปายใหเดินรถทางเดียว ปายหามเขา ปายหามจอด เปนตน
• ปายเตือน เชน ปายระวังบริเวณทางเลี้ยวหรือบริเวณทางขาม ปายเตือนทางแยก
เปนตน
• ปายแนะนํา เชน ปายทางเขาที่จอดรถ ปายแนะนําเสนทางหรือสถานที่ เปนตน
• เครื่องหมายจราจร เชน เสนแบงชองจราจร ลูกศรแสดงทิศทางจราจร ทางคนขาม
เสนหยุด เขตที่จอดรถ เปนตน

รูปที่ 2.12 ตัวอยางปายตางๆ ที่ใชและการติดปายของสถานี
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4. การจัดจราจรบริเวณทางเขา-ออกสถานีขนสง โดยตองประสานกับเจาหนาที่ตํารวจ
ในทองที่รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาการจัดการจราจรบริเวณทางเขา-ออกที่
เหมาะสม นอกจากนี้ตองจัดใหมีปายแสดงทางเขาสถานีขนสง กอนถึงบริเวณทางเขาเพื่อเปน
ขอมูลใหกับผูโดยสารดวย
5. สําหรับการจราจรภายในสถานีขนสง รวมทั้งการดําเนินการกับผูที่ฝาฝนกฎหมาย
และระเบี ยบของสถานีขนส ง นายสถานีขนสงตองจัด ให มีเ จ า หนาที่ดู แ ลการจราจร และตอง
ประสานกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่และผูตรวจการของกรมการขนสงทางบกในการจับกุมและ
ดําเนินการตามกฎหมาย
2.1.4 การบริหารจัดการการเงินคาบริการใชสถานีขนสง
ในการเก็บเงิน คาใช สถานีขนส งจากรถโดยสารนั้น สถานีขนสงจะตองจัด ทําใบรับ
ค า บริ ก ารสถานี ข นส ง ของสถานี ข นส ง ขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น หลั ก ฐานการรั บ เงิ น ของสถานี ข นส ง
นอกจากนี้สถานียังตองจัดทําสมุดทะเบียนการเดินรถของสถานีขนสง และจัดใหมีจุดรับชําระเงิน
คาใชบริการฯ พรอมใหมีเจาหนาที่ประจําตลอดเวลาการใหบริการ มีขั้นตอนวิธีการเก็บเงินดังนี้
1. รับแจงหมวด สายรถ หมายเลขขางรถ และหมายเลขทะเบียน
2. ลงบันทึกในสมุดทะเบียนการเดินรถ และแบบ ขส.บ.64 (ภาคผนวก ข)
3. รับเงินคาใชบริการสถานีขนสงพรอมออกตั๋วไวเปนหลักฐาน
อัตราคาใชบริการสถานี
สถานี ข นส ง ต อ งเก็ บ เงิ น ค า ใช บ ริ ก ารค า ใช ส ถานี ข นส ง ในอั ต ราตามประกาศของ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการในการดําเนินการของ
สถานีขนสง ดังแสดงในตารางที่ 2.6
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ตารางที่ 2.6 อัตราคาใชสถานีขนสง
อัตราคาบริการ
ลําดับที่
ประเภทรถ
สถานีตนทาง สถานีระหวางทาง
(บาท)
(บาท)
1 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศที่มีที่นั่งเกิน 20 ที่นั่ง
20
20
2 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศที่มีที่นั่งไมเกิน 20 ที่นั่ง
10
10
3 รถโดยสารประจําทางหมวด 2
10
10
4 รถโดยสารประจําทางหมวด 3*
6
6
5 รถโดยสารประจําทางหมวด 4*
4
4
6 รถขนาดเล็ก
2
2
*

รถโดยสารประจําทางหมวด 3 และหมวด 4 ที่มีขนาดน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกัน
ไมเกิน 4,000 กิโลกรัมใหชําระคาบริการในอัตราเดียวกับรถขนาดเล็ก
ที่มา ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง พ.ศ. 2523
การจัดทําใบรับคาบริการสถานีขนสง
สถานีขนสงจะตองจัดพิมพใบรับคาบริการสถานีขนสง ซึ่งเปนหลักฐานการรับเงินคาใช
บริการสถานีขนสงตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งสถานีขนสงอาจยึดถือรูปแบบใบรับคาบริการ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใชในปจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเปนตั๋วฉีกมีตนขั้ว ตัวอยางตั๋วฉีกดังรูปที่
2.13 โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญที่ตองระบุในตั๋วดังนี้
- เลขที่ตั๋ว
- เลมที่
- ชื่อสถานี
- ประเภทรถ (ตามตารางที่ 2.6)
- อัตราคาใชสถานี (ตามตารางที่ 2.6)
- วันที่
- ชองสําหรับลงลายมือชื่อผูรับเงิน
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รูปที่ 2.13 ตัวอยางตั๋วคาใชบริการสถานีขนสงอําเภอชุมแพ
การจัดทํารายงานและการตรวจสอบ
ใหจัดทํารายงานการใชสถานีขนสง เปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน เสนอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ดูแลสถานีขนสง โดยรายงานประกอบไปดวยรายละเอียดดังนี้
- ยอดการเขาใชสถานีของรถในแตละหมวด
- รายไดจากคาใชบริการสถานีขนสง
- รายไดอื่นๆ
ตั ว อย า งแบบรายงานสรุ ป รายรั บ รายจ า ยประจํ า วั น ดั ง รู ป ที่ 2.14 และตั ว อย า งแบบ
รายงานสรุปรายรับ-รายจายประจําเดือน ดังรูปที่ 2.15 นอกจากนี้ สถานีขนสงยังตองรายงานการ
เขาใชสถานีขนสงของรถโดยสารประจําทางตามแบบ ขส.บ.64 ตอกรมการขนสงทางบกดวย
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ตัวอยาง
ตราประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถานีขนสง _____________
รายงานสรุปรายการรับเงินประจําวัน

ตัวอยาง
แบบรายงานสรุปรายรับ-รายจายสถานีขนสงผูโดยสาร......................................
ตั้งแตวันที่ ........ ถึง ........... เดือน ......................... พ.ศ. .................
บัญชีรายรับ (รายการ)
รายรับจากคาใชบริการสถานี
รายรับคาเชาหองสุขา
รายรับคาเชาพื้นที่ราน.........
รายรับคาไฟฟา
รายรับอื่นๆ (ระบุ) 1. ................................
รายรับอื่นๆ (ระบุ) 2. ................................
รวมรายรับ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บัญชีรายจาย (รายการ)
รายจายคาจางลูกจางชั่วคราว
รายจายคาทําการนอกเวลาราชการ
รายจายคาจางเก็บขยะมูลฝอย
รายจายคาจางทําความสะอาด
รายจายเงินรางวัลเจาหนาที่
รายจายคาน้ําประปา
รายจายคาไฟฟา
รายจายคาโทรศัพท
รายจายอื่นๆ (ระบุ) 1. ..............................
รายจายอื่นๆ (ระบุ) 2. ..............................
รวมรายจาย

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผูจัดทํา

รูปที่ 2.14
ตัวอยางแบบรายงาน
สรุปรายรับ-รายจายประจําวัน

ผูตรวจสอบ

รูปที่ 2.14
ตัวอยางแบบรายงาน
สรุปรายรับ-รายจายประจําเดือน

มาตรฐานที่ 2.2การจัดการใหบริการผูโดยสารเกี่ยวกับการเดินทาง
ผลที่คาดวาจะไดรับ มีการจัดการใหบริการผูโดยสารอยางครบถวนสมบูรณทั้งการใหบริการ
ขณะรอรถและการใหขอมูลการเดินทาง
สถานีขนสงมีหนาที่จัดการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางใหผูโดยสาร และอํานวย
ความสะดวกพึงพอใจและความปลอดภัยขณะที่อยูในบริเวณสถานีขนสง ซึ่งจะเปนแนวทาง
ในการใหบริการแกผูโดยสารในสวนที่เกี่ยวของกับการเดินทางโดยแบงออกเปน 3 หัวขอดังนี้
68

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

1) การบริหารจัดการพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสาร 2) การบริหารจัดการการประชาสัมพันธและบริการ
ขอมูลการเดินทาง และ 3) การจัดที่นั่งรอสําหรับผูโดยสาร
2.2.1 การบริหารจัดการพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสาร
การจัดพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสารในสถานีขนสงนั้น จะตองจัดใหมีชองจําหนายตั๋วที่
เพียงพอกับเสนทางเดินรถ และ
ผู ป ระกอบการเดิ น รถ โดย
พิจารณาถึงจํานวนผูโดยสารของ
แตละเสนทาง ควรจัดที่จําหนาย
ตั๋วโดยสารของทุกเสนทางใหอยู
ใ น บ ริ เ ว ณ เ ดี ย ว กั น เ พื่ อ ใ ห
ผู โ ดยสารได รั บ ความสะดวก
แ ล ะ ต อ ง จั ด ใ ห มี ป า ย แ ส ด ง
เสน ทาง อัต ราคา โดยสาร ชื่ อผู ป ระกอบการติ ด ไวบ ริเ วณชอ งจํ าหน า ยตั๋ ว ให ชั ด เจน และควร
กําหนดใหมีเวลาเปด-ปดชองจําหนายตั๋วและติดประกาศใหเห็นชัดเจน ในบางสถานีขนสงที่มี
ความแออัดและมีเสนทางเดินรถจํานวนมาก ชองจําหนายตั๋วโดยสารที่มีอยูอาจไมเพียงพอกับ
ความตองการ ซึ่งจะพบเห็นการแกปญหาโดยการสรางชองจําหนายตั๋วชั่วคราวในบริเวณสถานี
ขนสง ในกรณีนี้สถานีขนสง ควรจัดทําแผนผังแสดงบริเวณที่จําหนายตั๋วในแตละเสนทางเพื่อเปน
ขอมูลใหกับผูโดยสารดวย
อีกปญหาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับการจําหนายตั๋วโดยสาร คือ การจําหนายตั๋วปลอมนอกชอง
จําหนายตั๋ว สถานีขนสงควรจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรวมทั้งขอความรวมมือกับผูประกอบการ
เดินรถโดยสารใหจําหนายตั๋วเฉพาะในชองจําหนาย นอกจากนี้อาจจัดทําปายเตือนใหผูโดยสาร
ระมัดระวังการจําหนายตั๋วโดยสารปลอมพรอมทั้งบอรดประชาสัมพันธแสดงตัวอยางตั๋วโดยสาร
ของผูประกอบการแตละรายเพื่อปองกันปญหา และสําหรับเสนทางที่ไมมีการออกตั๋วโดยสาร เชน
รถโดยสารขนาดเล็ก สถานีขนสงควรขอความรวมมือใหผูประกอบการแสดงอัตราคาโดยสารไว
บนรถโดยสาร หรือที่ชองจอดรับ-สงดวย
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รูปที่ 2.16 ตัวอยางการติดปายตางๆ บริเวณชองจําหนายตั๋วโดยสาร

รูปที่ 2.17 ตัวอยางบอรดประชาสัมพันธแสดงตัวอยางตัว๋ โดยสาร
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สรุปขั้นตอนในการบริหารจัดการพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสาร
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต องการในการใชพื้น ที่จํา หนายตั๋ วโดยสารของผูประกอบการ โดย
อางอิงจากจํานวนเสนทาง และจํานวนผูโดยสาร
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาความเพียงพอของชองจําหนายที่มีอยู หากเพียงพอที่จะจัดสรรใหตามความ
ตองการก็ สามารถจัดสรรใหผูประกอบการไดทั นที แตห ากไมเ พีย งพอใหสถานี
ขนสงพิจารณาจัดสรรชองจําหนายตั๋วใหผูประกอบการตามความเหมาะสม โดยอาจ
จัดประชุมเพื่อพิจารณารวมกับผูประกอบการ แตหากพิจารณาแลววาชองจําหนายที่มี
อยู ไ ม เ พี ย งพอ สถานีขนสงพิจ ารณาใหมีการปรับปรุง หรือกอสรางช องจํ า หน าย
เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3 จัดสรรชองจําหนายตั๋วโดยสารใหผูประกอบการตามขอ 2 โดยทําความตกลงกับ
ผูประกอบการในดานตางๆ ดังนี้ การรักษาความสะอาดบริเวณชองจําหนายตั๋ว การ
ติดปายตางๆ เวลาเปด-ปด รวมทั้งสถานีขนสงอาจเก็บคาใชจายคาสาธารณูปโภคจาก
ผูประกอบการ เชน คาไฟฟา คาทําความสะอาด โดยพิจารณาในอัตราที่เปนธรรม
ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาจัดสรรชองจําหนายตั๋วใหม เมื่อมีผูประกอบการรายใหม
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2.2.2 การบริหารจัดการการประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทาง
เพื่ อ ให ผู โ ดยสารได รั บ ความ
สะดวกในการใชบริการสถานีขนสง จึงควร
จั ด ให มี ส ว นประชาสั ม พั น ธ ซึ่ ง ทํ า หน า ที่
แนะนําการใชสถานี เชน แนะนําสถานที่
วิ ธี ก ารติ ด ต อ ซื้ อ ตั๋ ว โดยสาร รั บ เรื่ อ ง
รองเรียนตางๆ รวมถึงใหบริการขอมูลทั้งที่
เปนขอมูลการเดินรถของสถานีขนสงและ
ขอมูลของจังหวัดหรืออําเภอ โดยควรจัดใหมีเจาหนาที่ของสถานีขนสงดูแลงานประชาสัมพันธ
โดยเฉพาะ นอกจากนี้อาจขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน หนวยงานดานการ
ท องเที่ ยวของพื้ นที่ ในการเตรี ยมสื่ อประชาสั มพั นธ เช น การจั ด ทํ า บอร ด ประชาสั ม พั น ธ การ
จัดเตรียมแผนพับเผยแพร ซึ่งขอมูลที่สถานีควรจะรวบรวมและทําการประชาสัมพันธมีดังนี้
1) ขอมูลตารางเวลาเดินรถรวมของสถานีขนสง ซึ่งประกอบไปดวยเสนทางเดินรถ
ตารางเวลา อัตราคาโดยสาร หมายเลขโทรศัพทหรือสถานที่ติดตอเพื่อซื้อตั๋วโดยสาร
2) ขอมูลแผนผังของสถานีขนสง แสดงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในสถานี
ขนสง เชน ชองจําหนายตั๋ว ชานชาลา รานคา รานอาหาร โทรศัพทสาธารณะ สุขา
จุดประชาสัมพันธ
3) ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางภายในจังหวัด เชน แผนที่ของจังหวัด สถานที่ทองเที่ยว
สถานที่สําคัญ ขอมูลการเดินทางในจังหวัด เปนตน
4) ขอมู ลที่ เ ปนประโยชนใ นการเดินทางอื่ น ๆ
เช น ข อ แนะนํ า ในการซื้ อ ตั๋ ว โดยสาร
ข อ แนะนํ า หากเกิ ด ป ญ หาในการเดิ น ทาง
หมายเลขโทรศั พ ท เ พื่ อ ร อ งเรี ย น และศู น ย
คุมครองผูโดยสารของกรมการขนสงทางบก
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สําหรับวิธีการประชาสัมพันธสถานีขนสง สามารถทําไดหลายรูปแบบ ซึ่งการจะเลือก
วิธีใดนั้นจะตองพิจารณาทั้งปริมาณขอมูล งบประมาณ ขนาดพื้นที่สถานีขนสง และความพรอม
ของเจาหนาที่ โดยมีแนววิธีการประชาสัมพันธที่สามารถใชไดในสถานีขนสง มีดังนี้
-

การจัดทําปายประกาศหรือบอรดประชาสัมพันธ
การจัดจุดประชาสัมพันธที่มีเจาหนาที่ประจํา
การจัดใหมีระบบกระจายเสียง (เสียงตามสาย)
การจัดทําแผนพับ
การเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต
วิธีอื่นๆ เชน การจัดใหมีคอมพิวเตอรเพื่อใชสืบคนขอมูล
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รูปที่ 2.18 ตัวอยางการประชาสัมพันธในสถานีขนสง
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สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการการประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทาง
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมขอมูลที่จําเปน
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ ให
เหมาะสมกั บ รู ป แบบของข อ มู ล
เชน ขอมูลตารางเวลาเดินรถจัดทํา
เป น บอร ด ประชาสั ม พั น ธ และ
เผยแพร ท างอิ น เตอร เ น็ ต ข อ มู ล
แนะนําสถานีขนสง จัดทําผังสถานี
ขนสงติดไว ขอมูลสถานที่สําคัญภายในจังหวัด สถานที่ทองเที่ยวจัดทําเปนบอรด
ประชาสัมพันธและแผนพับ เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาติดตั้งสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ ที่จําเปนเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม เชน ติดตั้ง
ลําโพงเครื่องขยายเสียง
ขั้นตอนที่ 4 จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธทําหนาที่ชวยเหลือ ใหคําแนะนําแกผูโดยสาร และแจง
ขาวประชาสัมพันธผานระบบเสียงตามสาย
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ โดยกําหนดเปนรอบเวลาที่จะปรับปรุงขอมูล เชน
ทุก 3 เดือน เปนตน
2.2.3 การจัดที่นั่งรอสําหรับผูโดยสาร
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ มี ค วามจํ า เป น มากสํ า หรั บ สถานี ข นส ง คื อ เก า อี้ นั่ ง รอรถ
โดยสาร การจัดที่นั่งใหเพียงพอ ภายในสถานีขนสงพื้นที่ที่จัดใหมีที่นั่งรอโดยสวนใหญแลวจะ
แบงออกเปน 2 สวนคือ 1) สวนที่เปนพื้นที่ซื้อตั๋วโดยสาร และ 2) สวนที่เปนชานชาลา ในการจัด
ที่นั่งรอสถานีจะตองจัดใหมีจํานวนที่นั่งเพียงพอกับผูโดยสาร โดยคํานึงถึงการจัดวางที่นั่งใหมี
พื้นที่ทางเดินที่เพียงพอสําหรับผูโดยสารที่มีสัมภาระ และสถานีอาจจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่นๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ไวบริการผูโดยสาร และควรเลือกที่นั่งที่ผลิตจากวัสดุที่ทําความ
สะอาดไดงาย มีความทนทาน
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สรุปขั้นตอนในการจัดที่นั่งรอสําหรับผูโดยสาร
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจสภาพของพื้นที่นั่งรอ และที่นั่งรอที่มีอยูเดิมทั้งบริเวณที่จําหนายตั๋วโดยสาร
และบริเวณชานชาลา พิจารณาวาที่นั่งเดิมที่ยังมีสภาพดีใชงานไดมีเพียงพอหรือไม
โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑในมาตรฐานการพัฒนาอาคารสถานที่
ขั้นตอนที่ 2 หากที่นั่งที่มีอยูเพียงพอก็ใหจัดวางใหมีความเหมาะสม แตหากไมเพียงพอก็ใหจัดหา
เพิ่มเติมและจัดวางใหเหมาะสม โดยที่นั่งรอในบริเวณที่จําหนายตั๋วโดยสารใหจัด
หางจากชองจําหนายตั๋วโดยสาร 5-10 เมตร เปนที่สําหรับแถวคอย (คิว) และการ
กํ า หนดขนาดช อ งทางเดิ น ให เ ป น ไปตามมาตรฐานที่ 4.2 ซึ่ ง จะต อ งนํ า จํ า นวน
ผูโดยสารมาคํานวณ อยางไรก็ตามขนาดทางเดินตองกวางไมนอยกวา 1 เมตร
ขั้นตอนที่ 3 พิ จ ารณาจั ด หาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ ไว บ ริ ก ารผู โ ดยสาร เช น โทรทั ศ น
หนังสือพิมพ ตูน้ําดื่ม ตามที่งบประมาณจะอํานวย
ขั้นตอนที่ 4 คอยดูแลใหที่นั่งมีสภาพใชงานไดอยูเสมอ ซอมแซมหรือจัดหาเพิ่มเติมตามความจําเปน

รูปที่ 2.19 การจัดที่นั่งรอบริเวณชานชาลา
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รูปที่ 2.20 ตัวอยางการจัดสิง่ อํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสาร
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มาตรฐานที่ 2.3
การจัดการรานคาภายในสถานีขนสง
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบขั้นตอนในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการผลประโยชนจากการใหเชาพื้นที่ภายในสถานีขนสง รวมทั้งอนุญาต
ใหเอกชนเชาพื้นที่เพื่อทําประโยชนตางๆ อยางเหมาะสม
พื้นที่ภายในสถานีขนสง มีจํานวนผูคนผานเขาออกเปนจํานวนมากในแตละวัน จึงมี
ศักยภาพในการคาปลีกคอนขางสูง ในปจจุบันจึงมักมีผูทําการคาขายภายในแทบทุกสถานี โดยมี
ทั้งรานอาหารและเครื่องดื่ม รานหนังสือ รานขายของเบ็ดเตล็ด รวมไปถึงการเชาพื้นที่เพื่อติดปาย
โฆษณา นอกจากนี้ในสถานีขนสงบางแหงยังมีการคาขายโดยผูคาอิสระ ทั้งรถเข็นและหาบเร ซึ่ง
การคาขายอยางไมเปนระเบียบจะทําใหกีดขวางทางเดินและที่นั่งพักรอของผูโดยสาร และทําให
เกิดความสกปรกในบริเวณสถานีขนสง ดังนั้นจึงตองมีมาตรฐานในการจัดการรานคาภายในสถานี
ขนสง ดังนี้

รูปที่ 2.21 การจัดพื้นที่เชาภายในสถานีขนสง
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2.3.1 การบริหารจัดการรานคาตางๆ
ในสถานีที่มีพื้นที่เพียงพอ สถานีขนสงสามารถจัดสรรพื้นที่ที่ไมกีดขวางทางเดินให
เอกชนเชาเพื่อตั้งรานคาหรือติดปายโฆษณาได ซึ่งสถานีขนสงจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของประเภทรานคาและสินคาที่จําหนาย นอกจากนี้ยังตองดูแลใหผูคารักษาความสะอาด จัดพื้นที่
รานคาใหเปนระเบียบเรียบรอย และดูแลความเหมาะสมของเนื้อหา รวมทั้งความปลอดภัยของปาย
โฆษณา ซึ่งสถานีขนสงจะตองดูแลใหผูเชาปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัดจนกวาจะหมดสัญญาที่
มีอยูเดิม หลังจากนั้นในขั้นตอนการดําเนินการจัดสรรพื้นที่ใหม หรือยกเลิกพื้นที่เชาเดิม สถานี
ขนสง จะตองคํานึงถึงผลกระทบกับผูโดยสารเปนสําคัญ โดยอาจใชมาตรฐานที่ 4.2.4 ในการ
พิจารณาขนาดพื้นที่รานคาภายในสถานีขนสง การดําเนินการเกี่ยวกับพื้นที่เชาภายในสถานีขนสง
มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจในสวนที่ 1.2.2 จะทําใหทราบวามีการใหเชาพื้นที่ใดบาง
เพื่อเปดกิจการรานคาตางๆ เปรียบเทียบกับเกณฑในมาตรฐานที่ 4.2.4 โดยหากมี
พื้นที่ใดที่ไมมีการทําสัญญาเชา ใหทําการติดตอใหผูที่ใชพื้นที่มาทําตกลงเงื่อนไข
สัญญา โดยอาจใชตัวอยางสัญญาในภาคผนวก
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อรานคาหมดสัญญา สถานีขนสงสามารถพิจารณาตอสัญญา โดยพิจารณาเพิ่มคา
เชาในอัตราที่เหมาะสม เชน เพิ่มคาเชาตามดัชนีผูบริโภค หรือประกาศหาผูเชาราย
ใหมโดยวิธีการประมูลก็ได โดยกําหนดประเภทของรานคาและสินคาใหเหมาะสม

รูปที่ 2.22
การจัดพื้นที่เชาภายในสถานีขนสง
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2.3.2 การจัดการผูคาที่ไมมีที่ตั้งเปนหลักแหลง (โซนนิ่ง)
ผูคาที่ไมมีที่ตั้งเปนหลักแหลงมี 2 ประเภท คือ รถเข็น และหาบเร เพื่อไมใหผูคาดังกลาว
กีดขวางทางเดินและที่นั่งพักรอของผูโดยสาร จําเปนตองมีการจัดพื้นที่เฉพาะใหผูคาดังกลาวนี้อยู
โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมผูคา เพื่อขึ้นทะเบียน ชี้แจงกฎเกณฑในการคาขายในบริเวณสถานีขนสง
สอบถามความคิดเห็นของผูคาเกี่ยวกับกฎเกณฑตางๆ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําทะเบียนผูคา ประกอบดว ย ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน ประเภทของ
สินคาที่ขาย และจัดทําบัตรประจําตัวผูคา ซึ่งตองแสดงใหเห็นตลอดเวลาที่ทําการคา
ในบริเวณสถานีขนสง และตองตออายุทุกป
ขั้นตอนที่ 3 จัดพื้นที่สวนหนึ่งใหรถเข็น ผูขายของหาบเร โดยไมใหปะปนกับที่พักผูโดยสาร ผูถือ
ถาดขายของสามารถเดินขายของไดภายในบริเวณสถานี แตไมสามารถขึ้นบนตัวรถได
และจะนั่งพักไดเฉพาะในพื้นที่ที่จัดใหเทานั้น
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ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบบัตรประจําตัวและความประพฤติของผูคาอยางสม่ําเสมอ และทําการ
ลงโทษผู ค า ที่ ไ ม ปฏิ บัติ ต ามกฎ โดยการเริ่ ม จากการตั ก เตื อ น แลว จึ ง ถอดชื่ อ จาก
ทะเบียนผูคาและยึดบัตรประจําตัวผูคา
ขั้นตอนที่ 5 หากมีผูคาที่เลิกทําการคา หรือมีผูถูกถอนชื่อจากทะเบียน อาจพิจารณาขึ้นทะเบียนผู
ที่ตองการทําการคารายใหมได
สถานีขนสงผูโดยสาร................................
ทะเบียนผูประกอบการคาภายในสถานี
ลําดับที่

ชื่อ

หมายเลขบัตรประชาชน

ที่อยู

หมายเลขโทรศัพท

สินคา

หมายเหตุ

รูปที่ 2.23 ทะเบียนผูป ระกอบการคาภายในสถานี
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สถานีขนสงผูโ ดยสาร..................
บัตรประจําตัวผูค า
เลขที่.................

รูปถาย

ชื่อ-สกุล.............................................
ประเภท..........................................
ผูออกบัตร........................................
รูปที่ 2.24 ตัวอยางบัตรประจําตัวผูคา
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มาตรฐานที่ 2.4
การจัดการใหมีบริการอื่นๆ
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการใหบริการตามภารกิจที่รับโอนจาก
กรมการขนสงทางบกอยางครบถวน ทราบขั้นตอนและมาตรฐานในการ
ดําเนินการ
นอกจากภารกิจตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว สถานีขนสงยังจําเปนที่จะตองจัดใหมีบริการ
อื่นๆ อีก เชน การจัดใหมีบริการหองน้ํา บริการรับฝากของ บริการรถเข็นสัมภาระ การรักษาความ
สะอาด การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมดูแลการติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานีขนสง
ซึ่งบริการเหลานี้เปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอนมาจากกรมการขนสงทางบกดวย
เชนกัน อยางไรก็ตามความเหมาะสมในการเลือกที่จะใหมีบริการดังกลาวขึ้นกับสภาพของแตละ
สถานีขนสง ในบางแหงอาจมีความจําเปนที่จะตองใหบริการใหครบถวน แตบางแหงอาจไมมี
ความจําเปนหรือไมสามารถจัดใหมีไดในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ในบางสถานีขนสงอาจมีความ
จําเปนตองจัดใหมีบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เชน สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนชรา
เชน ทางลาด และหองน้ําสําหรับคนพิการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองจัดใหมีตามความเหมาะสม
2.4.1 รูปแบบการดําเนินการ
โดยทั่วไปการจัดใหมีบริการตางๆ นั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกที่จะ
ดําเนินการเอง หรือจะใหเอกชนดําเนินการแทนได ดังนี้
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการใหบริการตางๆ เอง เชน ทําการวาจาง
ลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานบริการอยางใดอยางหนึ่ง (เชน พนักงานทําความสะอาด ยามรักษา
ความปลอดภั ย ฯลฯ) โดยมี สัญญาจาง และมีบุคลากรขององคกรปกครองสว นทองถิ่น เป น ผู
ควบคุมการปฏิบัติงาน ขอดีของการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง คือ สามารถ
ควบคุมประสิทธิภาพการทํางานไดอยางใกลชิด แตขอเสีย คือ การดําเนินการตางๆ อาจไมมีความ
คลองตัวเนื่องจากตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการทุกขั้นตอน และยังอาจทําใหไมสามารถ
ควบคุมคาใชจายได
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2) ใหเอกชนดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเปดประมูลใหเอกชนเสนอราคาเพื่อตอบแทนการ
เขามาดําเนินการใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง (เชน การทําความสะอาดบริเวณสถานี การรักษา
ความปลอดภัย ฯลฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 และคัดเลือกเอกชนที่เสนอราคาต่ําสุดที่สุดภายใตเงื่อนไขการ
ใหบริการที่กําหนดไว โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําสัญญากับเอกชนที่ไดรับคัดเลือก
โดยระบุรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสัญญา ขอดีของการใหเอกชนดําเนินการ คือ
สามารถควบคุมคาใชจายไดดี โดยเอกชนตองมีการประมูลแขงขัน ทําใหตองมีการควบคุมตนทุน
สวนขอเสียคือ อาจไมสามารถควบคุมคุณภาพการใหบริการไดอยางเต็มที่
2.4.2 การจัดใหมีบริการหองน้ํา
การจัดใหมีบริการหองน้ํา เปนสวนประกอบสําคัญที่ขาดมิไดของสถานีขนสง มาตรฐาน
หองน้ําในสถานีอาจแบงไดเปน 2 สวน คือ มาตรฐานกายภาพ และมาตรฐานการดําเนินการ ดังนี้
มาตรฐานกายภาพหองน้ํา
หมายถึง จํานวนและสภาพหองน้ํา และเครื่องสุขภัณฑ ตลอดจนสภาพความเพียงพอตอ
จํานวนผูโดยสารที่เขามาใชสถานี
มาตรฐานการดําเนินการหองน้ํา
หมายถึง ความสะอาดถูกสุขลักษณะของหองน้ําและเครื่องสุขภัณฑ ตลอดจนการมีน้ําเพื่อ
การชําระลางและมีแสงสวางอยางเพียงพอ
สําหรับในสวนนี้จะกลาวถึงการจัดการดําเนินการหองน้ําเปนหลัก โดยเนนถึงการจัดการ
ใหหองน้ําที่มีอยู มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีน้ําและไฟฟาเพียงพอ สําหรับมาตรฐานกายภาพ
หองน้ําในสถานีขนสงนั้น สามารถดําเนินการตามมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ ที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดจัดทํา
ปจจุบัน หองน้ําสําหรับผูโดยสารภายในบริเวณสถานีขนสง มักจะมีการทําสัญญาให
เอกชนเปนผูดําเนินการ โดยเอกชนจะมีหนาที่ทําความสะอาด รับผิดชอบคาน้ํา คาไฟฟา เก็บคาใช
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บริการหองน้ํา และแบงรายไดใหสถานีขนสง เมื่อไดรับการถายโอนสถานีขนสงจากกรมการ
ขนสงทางบก องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขั้นตอนในการบริหารจัดการการใหบริการหองน้ํา
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสภาพสุขภัณฑ การไหลของน้ํา การระบายน้ํา ความสะอาดของหองน้ํา
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบการดําเนินงานของเอกชนวาเปนไปตามสัญญาหรือไม หากไมเปนตาม
สัญญา ตองแจงใหดําเนินการแกไข หากไมปฏิบัติตามก็อาจแจงยกเลิกสัญญาและ
ประกาศหาผูดําเนินการรายใหม
ขั้นตอนที่ 3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจทําการซอมแซมหองน้ํา เครื่องสุขภัณฑ ทอน้ํา หรือ
ระบบระบายน้ํา ใหอยูใ นสภาพดีใ ชการได กรณี ที่ การซ อมแซมดัง กล า วมิ ไ ดอยู
ภายใตสัญญากับเอกชน
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อหมดสัญญาเดิม ใหประกาศสรรหาผูดําเนินการรายใหม โดยใหผูดําเนินการราย
เดิมมีสิทธิเขารวมกระบวนการคัดเลือกดวย และในสัญญาใหมควรตองระบุเงื่อนไข
เกี่ ย วกับการดํ าเนินการหองน้ําอยางชัดเจน โดยสามารถอ างอิ งได จากมาตรฐาน
หองน้ําสาธารณะของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํา หรับ เกณฑ ใ นการคัด เลือ กเอกชนที่ จ ะเขามาจั ด การใหบริ การห องน้ํ านั้น จะต อ ง
กําหนดใหสอดคลองกับนโยบายการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจพิจารณาเลือกผูที่เสนอเก็บคาบริการต่ําสุด โดยไม
คํานึงถึงรายไดที่จะแบงใหสถานีขนสง หรือ
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดอัตราคาบริการ (เชน 1 บาท) หรือกําหนด
อัตราสูงสุดที่จะเก็บได (เชน ไมเกิน 2 บาท) แลวพิจารณาเลือกผูที่เสนอแบงรายได
ใหสถานีขนสง หรือ
3) กรณีที่หองน้ําในปจจุบันไมเพียงพอ หรือมีสภาพชํารุดทรุดโทรม องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น อาจดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ห อ งน้ํ า เช น ขยายห อ งน้ํ า ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง
สุขภัณฑใหม ฯลฯ เนื่องจากหองน้ําของสถานีขนสงเปนหองน้ําสาธารณะภายใต
การกํากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนใหเอกชนดําเนินการ
นอกจากประเด็ น ในด า นการบริ ห ารจั ด การและจั ด เก็ บ รายได แ ล ว พระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกํ า หนดใหสถานี ขนสงเปนอาคารที่ต องจัด ใหมี สิ่งอํานวยความ
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สะดวกสําหรับคนพิการและคนชราดวย ดังนั้นสถานีขนสงจึงควรพิจารณาปรับปรุงใหมีหองน้ํา
สําหรับคนพิการดวย
2.4.3 การบริหารจัดการบริการรับฝากของ
การใหบริการรับฝากสัมภาระภายในสถานีขนสงขนาดกลางและเล็ก อาจไมสามารถทํา
ไดในทางปฏิบัติ อยางไรก็ดี ในสถานีขนสงขนาดใหญอาจจําเปนตองมีการใหบริการ โดยจัดพื้นที่
ให เ อกชนเป น ผู ดํ า เนิ น การ และใช แ นวทางการคั ด เลื อ กผู ป ระกอบการในลั ก ษณะเดี ย วกั บ
ผูประกอบการหองน้ํา ในการทําสัญญาจะตองระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตราคาบริการรับฝากสัมภาระ
ชั่วโมงละ 10 บาท ตลอดจนความรับผิดชอบตอทรัพยสินที่ฝาก เชน การชดใชกรณีที่ทรัพยสินสูญ
หายหรือเสียหายตามราคาทรัพยสินแตไมเกิน 500 บาท โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาความเหมาะสมและความจําเปนของการจัดใหมีบริการรับฝากของ โดย
คํานึงถึงสภาพพื้นที่ของอาคารสถานีขนสงตอจํานวนผูโดยสาร
ขั้นตอนที่ 2 หากมีความจําเปนจะตองจัดใหมีบริการรับฝากสัมภาระ สถานีขนสงจะตองจัดทํา
ระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการ โดยกําหนดอัตราคาบริการและความรับผิดชอบของ
ผูประกอบการใหชัดเจน
ขั้นตอนที่ 3 ดํ า เนิ น การเองหรื อ ให เ อกชนเป น ผู ดํ า เนิ น การโดยให เ อกชนเข า ประมู ล และ
ประเมินผลการดําเนินงานจากจํานวนผูใชบริการ ความพึงพอใจของผูโดยสาร
2.4.4 การบริหารจัดการรถรับจาง
รถรับจางในสถานีขนสงสวนใหญสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) รถจักรยานยนต
รับจาง และ 2) รถสามลอรับจาง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเดินรถ จําเปนตองมีการจัดพื้นที่
สําหรับรถรับจางเหลานี้ โดยตองมีปายแสดงราคาคาโดยสารรถรับจางสําหรับจุดหมายปลายทางที่
มีผูเดินทางมาก เชน ตลาด ศาลากลาง โรงพยาบาล ฯลฯ ขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จั ด ประชุ ม ผู ป ระกอบการรถรั บ จ า ง เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย น ชี้ แ จงกฎเกณฑ ใ นการ
ประกอบการในบริเวณสถานีขนสง สอบถามความตองการของผูประกอบการฯ
ตลอดจนสํารวจคาโดยสารรถรับจางในเสนทางที่มีผูคนใชมาก
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ขั้นตอนที่ 2 จัดทําทะเบียนรถรับจาง ประกอบดวย ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัว
ผูขับขี่ ประเภทของรถรับจาง และจัดทําบัตรประจําตัวผูประกอบการรถรับจาง ซึ่ง
ตองแสดงใหเห็นตลอดเวลาที่จะทําการรับจางในสถานีขนสง และตองตออายุทุกป
สถานีขนสงผูโดยสาร................................
ทะเบียนผูประกอบการรถรับจาง
ลําดับที่

ชื่อ

หมายเลขบัตรประชาชน

ที่อยู

หมายเลขโทรศัพท

เลขที่ใบอนุญาตขับขี่รถ

ชนิดรถรับจาง

หมายเหตุ

รูปที่ 2.25 ตัวอยางทะเบียนรถรับจาง
ขั้นตอนที่ 3 จัดพื้นที่จอดรถรับจางแตละประเภท ไมใหกีดขวางเสนทางเดินรถโดยสาร
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบบั ต รประจํ า ตั ว และความประพฤติ ข องผู ป ระกอบการรถรั บ จ า งอย า ง
สม่ําเสมอ และทําการลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑในการประกอบการ โดยการ
เริ่มจากการตักเตือน แลวจึงถอดชื่อจากทะเบียน และยึดบัตรประจําตัวผูประกอบการ
รถรับจาง
ขั้นตอนที่ 5 หากมี ผู ที่ เ ลิ ก ทํ า การประกอบการรถรั บ จ า ง หรื อ มี ผู ถู ก ถอนชื่ อ จากทะเบี ย น
อาจพิจารณาขึ้นทะเบียนผูประกอบการรถรับจางรายใหมได
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รูปที่ 2.26 การจัดที่จอดรถสําหรับรถรับจาง
สถานีขนสงผูโดยสาร.................
บัตรประจําตัวผูขับขี่รถรับจาง
เลขที่.................

ชื่อ-สกุล.........................................................
ประเภทรถ.....................................................
ออกบัตร........................................................
หมดอายุ.........................................................

รูปที่ 2.27 รูปแบบบัตรประจําตัวผูขบั ขี่รถรับจาง
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2.4.5 การบริหารจัดการใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ
การจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ เปนหนึ่งในภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับ
โอนจากกรมการขนสงทางบก ในบางสถานีซึ่งมีขนาดเล็กซึ่งไมไดมีการใหบริการรถเข็นฯ และ
อาจไมมีความจําเปนตองมีบริการ ดังนั้นสถานีขนสงจึงควรพิจารณาความจําเปนในพื้นที่ของแต
ละสถานีขนส ง รวมทั้งความคุมค าในการดํ าเนินการ โดยพิ จารณาถึงขนาดพื้น ที่สถานีขนสง
วิธีการจัดการกับสัมภาระของผูโดยสาร นอกจากนี้หากสถานีขนสงคิดวาการจัดบริการรถเข็น
สัมภาระมีความจําเปน สถานีขนสงควรใหเอกชนเปนผูดําเนินการโดยทําสัญญาการจัดใหมีบริการ
รถเข็นสัมภาระในลักษณะเดียวกับการจัดใหมีบริการหองน้ํา นอกจากนี้สถานีขนสงอาจตอง
ปรับปรุงบริเวณสถานีขนสงใหเหมาะสมกับใหการบริการรถเข็น เชน การทําทางลาด การขยาย
ทางเดินสําหรับรถเข็น และการจัดพื้นที่สําหรับเก็บรักษารถเข็น เปนตน
ขั้นตอนการจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาความเหมาะสมและความจําเปนของการจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ โดย
คํานึงถึงสภาพพื้นที่ของอาคารสถานีขนสงตอจํานวนผูโดยสาร
ขั้นตอนที่ 2 หากมีความจําเปนจะตองจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ สถานีขนสงจะตองจัดทํา
ระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการ โดยกําหนดอัตราคาบริการ และความรับผิดชอบของ
ผูประกอบการใหชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีขนสงใหเหมาะสมตอ
การมีรถเข็น เชน ปรับปรุงขนาดชองทางเดินใหกวางเพียงพอจัดทําทางลาด
ขั้นตอนที่ 3 ดํ า เนิ น การเองหรื อ ให เ อกชนเป น ผู ดํ า เนิ น การโดยให เ อกชนเข า ประมู ล และ
ประเมินผลการดําเนินงานจากจํานวนผูใชบริการ ความพึงพอใจของผูโดยสาร
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2.4.6 การบริหารจัดการการรักษาความสะอาดในสถานีขนสง
การดูแลรักษาความสะอาดภายในสถานีขนสง เปนอีกภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญ ซึ่ง
สถานีขนสงจะตองจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดดูแลความสะอาดภายในสถานีขนสงทุกวัน ซึ่ง
ตามที่กลาวมาแลวในขางตน การดําเนินการอาจทําได 2 รูปแบบ คือ การจางพนักงานทําความ
สะอาดโดยตรง หรือ การจัดจางบริษัทรับเหมาทําความสะอาดของเอกชน ซึ่งความเหมาะสมใน
การเลือกใชก็จะขึ้นกับแตละพื้นที่ เชน ในสถานีขนสงที่มีขนาดเล็กอาจเลือกใชวิธีใดก็ได แตใน
สถานีขนสงขนาดใหญการจัดจางพนักงานโดยตรงจะทําใหสถานีขนสงมีภาระงานในการบริหาร
จัดการมาก การจัดจางบริษัทเอกชนจึงนาจะเปนทางเลือกที่ดี ในบางพื้นที่อาจไมมีบริษัทรับทํา
ความสะอาดที่มีคุณภาพ สถานีขนสงอาจมีความจําเปนตองจัดจางพนักงานโดยตรง ในขั้นตอน
การทําสัญญาทั้งการวาจางบริษัทรับเหมาทําความสะอาดและการวาจางพนักงาน สถานีขนสง
จะตองระบุสาระสําคัญในสัญญาดังนี้
1) การกําหนดพื้นที่จะตองครอบคลุมทั้งในและนอกบริเวณตัวอาคารสถานีขนสง
2) ความถี่และวิธีการในการทําความสะอาดแตละพื้นที่ แบงเปนรายวัน รายสัปดาห
3) การจั ด ให มี วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ต อ งใช เช น ไม ก วาด ไม ถู พื้ น น้ํ า ยาต า งๆ เป น ต น
(ยกเวนกรณีวาจางพนักงาน ซึ่งสถานีขนสงอาจตองจัดอุปกรณให)
4) กําหนดใหสถานีขนสงสามารถยกเลิ กสัญญาหรือมีการเรี ยกปรั บได ในกรณีที่
คูสัญญาไมทําตามเงื่อนไข นอกจากนี้ควรกําหนดใหมีการตอสัญญาปตอป
ขั้นตอนการบริหารจัดการการรักษาความสะอาดมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาสภาพพื้นที่สถานีขนสง และรวบรวมภาระงานในการทําความสะอาด เพื่อ
จัดทําขอบเขตของงานรักษาความสะอาด
ขั้นตอนที่ 2 พิ จ ารณาเลื อ กวิ ธี ก ารจ า งที่ มี ค วามเหมาะสมจาก งบประมาณ บุ ค ลากรที่ มี และ
มาตรฐานของบริษัทเอกชนที่มีในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําสัญญาจางหรือจัดประมูลงานจางเหมาทําความสะอาด
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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นอกจากการทําความสะอาดประจําวันแลว สถานีขนสงควรจัดใหมีการทําความสะอาด
ประจํ า เดื อ นหรื อ ประจํ า ป เ พื่ อ ทํ า ความสะอาดบริ เ วณที่ ไ ม ไ ด ร วมอยู ใ นการทํ า ความสะอาด
ประจําวัน
2.4.7 การบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยในสถานีขนสง
เนื่อ งจากสถานีข นสง เปน ศูน ยร วมของคนจํา นวนมาก การรัก ษาความปลอดภัย จึง
เปน เรื่องที่สําคัญ ในการรัก ษาความปลอดภัย ภายในบริเวณสถานีขนสงสว นใหญซึ่งมีข นาด
ไมใหญนัก อาจขอความรวมมือจากเจาหนาที่ตํารวจ หรืออาสาสมัครปองกันภัย ฝายพลเรือน
(อปพร.) ในพื้นที่ เจาหนาที่เหลานี้ก็มักจะไมไดประจําอยูที่สถานีขนสงตลอดเวลา ดังนั้นสถานี
ขนสงจึงควรจัดเจาหนาที่ดูแลดานความปลอดภัยของสถานีขนสงเอง นอกจากนี้ควรจัดใหมีพื้นที่
สําหรับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยภายในสถานีขนสงเพื่อรับแจงเหตุ หรือเปนที่พักสําหรับ
เจาหนาที่ตํารวจ อปพร. ที่มาปฏิบัติหนาที่ หรือ อาจจางบริษัทรักษาความปลอดภัยของเอกชนมา
ทําหนาที่รักษาความปลอดภัย
นอกจากการจัดเจาหนาที่ดูแลดานความปลอดภัยแลวสถานีขนสงอาจจัดใหมีการติดตั้ง
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เชน กลองโทรทัศนวงจรปด หรือการ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหทั่วถึงทั้งสถานีขนสง ทั้งนี้ก็เพื่อลดภาระในการดูแลของเจาหนาที่และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยของสถานีขนสง ตัวอยางการติดตั้งอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานีขนสงดังรูปที่ 2.28
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91

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

รูปที่ 2.28 การติดตัง้ อุปกรณรักษาความปลอดภัยภายในสถานีขนสง

92

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการจัดการรักษาความปลอดภัยมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาความจําเปนในการจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เครื่องมือ อุปกรณอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 2 ในด านเจาหน าที่ใหสถานีขนสงขอการสนับสนุนจากหน วยงานที่เ กี่ยวของ เช น
เจาหนาที่ตํารวจ อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน โดยใหสถานีขนสง จัดพื้นที่สําหรับ
เจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย และรั บ จุ ด แจ ง เหตุ นอกจากนี้ ส ถานี ข นส ง ควร
พิจารณาใหมีการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดภายในสถานีขนสงที่เปนจุดเสี่ยงใน
การเกิดเหตุ
ขั้นตอนที่ 3 หากมีความจําเปนตองมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานีขนสง อาจวาจาง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของเอกชนเพิ่มเติม โดยกําหนดสาระสําคัญในสัญญา
ใหครอบคลุมการดูแลความปลอดภัยในทรัพยสินของสถานีขนสงและของผูโดยสาร
ดวย
2.4.8 การควบคุมดูแลการติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานี
การติดตั้งปายโฆษณาบริเวณสถานีขนสงนั้น จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ
โฆษณา ตําแหนงที่ตั้งในบริเวณตางๆ เชน บริเวณโครงสรางหลังคาภายในชานชาลา บริเวณทาง
เทารอบสถานี บริเวณโครงสรางชานชาลาดานนอก หรือบริเวณทางเขาสถานี รูปแบบ ภาพ และ
ขอความบรรยายแผนปายโฆษณา โดยคํานึงถึงศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น รวมถึงความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน โดยหลักเกณฑและ
มาตรฐานในการดําเนินการควบคุมดูแลการติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานีควรมีความเปน
ธรรม มีการรักษาผลประโยชนสาธารณะ ความผาสุก คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม และมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดใหมีเ จาหน าที่หรื อคณะกรรมการรั บผิดชอบในการพิจารณาใหมีการโฆษณา
ภายในสถานีขนสง
ขั้นตอนที่ 2 การอนุญาตใหมีการโฆษณาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของการโฆษณา ตําแหนง
ที่ตั้งปายโฆษณาตองไมมีอุปสรรคตอการใชบริการสถานีขนสง รูปแบบ ภาพ และ
ข อ ความบรรยายแผ น ป า ยโฆษณา โดยคํ า นึ ง ถึ ง ศี ล ธรรม วั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม
บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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ผลกระทบทางการเมืองและกฎหมาย รวมถึงความเปนระเบียบเรียบรอย และความ
ปลอดภัยของประชาชน
ขั้นตอนที่ 3 จัดใหมีการควบคุมตรวจสอบแผนปายโฆษณา และสถานที่ติดตั้งแผนปายโฆษณาให
สะอาดเรียบรอย มีความมั่นคงแข็งแรง และใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยอยูเสมอ มิให
เกิดอันตรายตอผูเขาใชบริการสถานีขนสง

รูปที่ 2.29 การติดตัง้ ปายโฆษณาภายในชานชาลาสถานีขนสง
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานการจัดการจราจรในสถานีขนสงทางบก
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงมาตรฐานวิศวกรรมจราจรตางๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การจราจรในสถานี ข นส ง และสามารถนํ า
ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ การบํ า รุ ง รั ก ษาองค ป ระกอบต า งๆ ที่
เกี่ยวของของสถานีขนสง
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนแนวทางในการจัดใหมีและบํารุงรักษา
องค ป ระกอบต า งๆ ของสถานี ข นส ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจราจร ประกอบไปด ว ย ส ว นที่ เ ป น
มาตรฐานทางวิศวกรรมจราจร และระเบียบของสวนราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถนําไปใชอางอิง
สําหรับการบํารุงรักษาเครื่องหมายและปายจราจรตางๆ ในบริเวณสถานีขนสง โดยแบงออกเปน
5 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 3.1
มาตรฐานที่ 3.2
มาตรฐานที่ 3.3
มาตรฐานที่ 3.4
มาตรฐานที่ 3.5

ชองจอดสําหรับรถโดยสาร
ชองจอดรถ
ชองจราจร
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
ปายเครื่องหมายจราจร

มาตรฐานที่ 3.1 มาตรฐานชองจอดสําหรับรถโดยสาร
ช อ งจอดรถโดยสารในบริ เ วณอาคารสถานี ข นส ง มี 2 ประเภทคื อ ช อ งจอดรั บ -ส ง
ผูโดยสารและชองจอดรถโดยสารระยะยาว ซึ่งชองจอดทั้ง 2 ประเภทจะไมแตกตางกันมากนักใน
ดานกายภาพ คือ เหมือนกันในดานความกวางและความยาว คือ กวาง 3.5 เมตร ยาว 12 เมตรเปน
อยางนอย แตสําหรับชองจอดรับ-สงซึ่งจะอยูติดกับอาคารสถานีขนสง จะมีเรื่องความสูงของ
หลั ง คาสถานี ข นสง เข า มาเกี่ ย วข อ งจึ ง ต อ งก อ สร า งหลั ง คาให สู ง กว า ความสู ง ของรถโดยสาร
บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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โดยทั่วไปแลวคือใหหลังคามีความสูงมากกวา 4.5 เมตร ขนาดของชองจอดตามรูปที่ 2.30 แสดง
ขนาดความกวางของชองจอดรถโดยสารขนาดกวาง 3.50 เมตร และยาว 12.0 เมตร และรูปที่ 2.31
และขนาดความสูงของหลังคาสถานีควรมีความสูงไมนอยกวา 4.5 เมตร ในการจัดชองจอดรถ
สถานี ข นส ง จะต อ งทํ า การตี เ ส น ข า งเพื่อ แสดงช อ งจอดโดยตี เ ป น เส น ทึ บ ความยาว 12 เมตร
โดยทั่วไปแลวชองจอดจะทํามุม 45 องศากับอาคารสถานีขนสง เพื่อใหงายตอการกอสราง และ
การปรับเปลี่ยนการใชงานในกรณีที่ตองการเปลี่ยนทิศการจราจร โดยสามารถกําหนดใหชองจอด
ทํามุมอื่นๆ กับอาคารได โดยทํามุมอยูในชวง 20 ถึง 50 องศา ตามตัวอยางในรูปที่ 2.32

รูปที่ 2.30 ขนาดมาตรฐานของชองจอด (1)
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รูปที่ 2.31 ขนาดมาตรฐานของชองจอด (2)

รูปที่ 2.32 ขนาดของชองจอดเมื่อทํามุมตางๆ กับอาคารสถานีขนสง
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มาตรฐานที่ 3.2 มาตรฐานชองจอดรถ
การตีเสนชองจอดรถจะใชเสนทึบขนาดของเสนกวาง 5-7 ซม. ตั้งฉากกับขอบทางหรือ
เอียงทํามุมกับขอบทาง ความยาวและระยะหางของเสนเพียงพอสําหรับการจอดรถและการเปด
ประตูขึ้นลง โดยทั่วไปมีขนาด กวาง 2.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร แตถาเปนการจอดทแยงหรือตั้งฉาก
กับขอบทางใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร

รูปที่ 2.33 ตัวอยางการตีเสนจอดรถสําหรับการจอดแบบขนาน

มาตรฐานที่ 3.3 มาตรฐานชองจราจร
เนื่องจากรถที่วิ่งภายในสถานีขนสงเปนรถขนาดใหญ ดังนั้นชองจราจรภายในสถานี
ขนสง โดยทั่วไปแลวควรมีขนาด 3.50 เมตร แตในกรณีที่มีพื้นที่จํากัดอาจอนุโลมใหมีขนาดเล็ก
กวาไดแตตองไมต่ํากวา 3.00 เมตร นอกจากนี้ในชวงที่รถตองหักเลี้ยวจะตองมีระยะเผื่อสําหรับวง
เลี้ยวของรถโดยสารซึ่งจะตองใชพื้นที่มากกวารถสวนบุคคล มาตรฐานขนาดวงเลี้ยวสําหรับรถ
โดยสารจากรูปที่ 2.34
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รูปที่ 2.34 ตัวอยางขนาดวงเลี้ยวสําหรับรถโดยสาร
จากรูปที่ 2.34 จะเห็นวาในการเลี้ยวของรถโดยสารที่มีขนาด 12 เมตร จะตองใชพื้นผิว
จราจรที่กวางกวาตัวรถ ดังนั้นในการออกแบบกอสรางที่คาบเกี่ยวกับบริเวณทางเลี้ยวของรถ
โดยสารจะตองคํานึงถึงวงเลี้ยวของรถโดยสารดวย ยกตัวอยางเชนในรูปที่ 2.35 หากมีการขยาย
อาคารสถานีขนสง ดังแบบที่ 1 จะทําใหรถโดยสารไมสามารถเลี้ยวได จึงควรมีการออกแบบใหมี
ระยะเผื่อสําหรับวงเลี้ยวเชนในแบบที่ 2 โดยในการออกแบบจะตองคํานึงถึงรถโดยสารที่มีขนาด
ตางๆกันดวย เนื่องจากรถที่มีขนาดตางกันจะใชพื้นที่วงเลี้ยวไมเทากัน
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1. การออกแบบอาคารหรือขอบทางที่ไมไดคํานึงถึงวงเลีย้ วของรถโดยสาร

2. การออกแบบอาคารหรือขอบทางที่คํานึงถึงวงเลี้ยวของรถโดยสาร
รูปที่ 2.35 ตัวอยางการออกแบบโดยพิจารณาถึงขนาดวงเลี้ยวของรถโดยสาร
100

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มาตรฐานที่ 3.4 มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง1
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่ใชบอยในสถานีขนสงมี 3 ประเภท คือ 1) เครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ (Longitudinal Pavement Markings) 2) เครื่องหมายจราจรบนพื้น
ทางขวางแนวทางเดินรถ (Transverse Pavement Markings) และ 3) เครื่องหมายจราจรบนสันขอบ
ทาง (Curb Marking)
ลักษณะ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางใชสีขาว หรือสีเหลือง โดยมีหลักการใชสีดังนี้
- สีขาว ใชเปน เสนแบงชองเดินรถหรือชองจราจร เสนขอบทางดานซาย เสนหยุด
ทางคนขาม เสนแสดงการจอดรถ เครื่องหมายบนพื้นทาง (เชน ลูกศร) ฯลฯ
- สีเหลือง ใชเปน เสนแบงทิศทางจราจร เสนเฉียงบริเวณเกาะแบงทิศทาง เสนทแยง
หามหยุดขวาง (เชน เขตหามหยุดบริเวณทางเขา-ออก)
วัสดุ วัสดุที่ใชทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในบริเวณสถานีขนสง มีดังนี้
- สีทาหรือพน มีอายุการใชงานสั้น ราคาถูก เหมาะกับงานที่จะมีการซอมหรือบูรณะ
ในอนาคตอันใกล วัสดุสีจราจรมีคุณสมบัติตาม มอก. 415-2541 ลูกแกวที่ใชกับสี
จราจรมีคุณสมบัติตาม มอก. 543-2528
- สีเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง มีอายุการใชงานนาน มีความคงทนตอการเสียดสี
ของการจราจร แต มี ร าคาแพงกว า สี ท าหรื อ พ น ธรรมดา จึ ง เหมาะกั บ ทางที่ ไ ด
มาตรฐานและมีปริมาณการจราจรสูง เชน ในบริเวณสถานีขนสง สีเทอรโมพลาสติก
สะทอนแสงที่ใชในงานจราจรมีคุณสมบัติตาม มอก. 542-2530 ลูกแกวที่ใชกับ
สีเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงมีคุณสมบัติตาม มอก. 543-2528
- แผนเทปสําเร็จรูปใชติดบนผิวจราจร มีความทนทาน และสีไมซีด ไมหลุด หรือ
เคลื่อนที่ มีคุณสมบัติดีกวาสีเทอรโมพลาสติก คือ ไมตองรอใหสีแหง ทําใหไมตอง
ปดการจราจรเปนเวลานาน
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เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ
-

เสนแบงทิศทางจราจรปกติ เปนเสนประสีเหลือง หมายความวาเปนเสนแบงแยก
การจราจรที่มีทิศทางตรงกันขาม ดูรูปที่ 2.36

รูปที่ 2.36 เสนแบงทิศทางจราจรปกติ
-

เส น แบ ง ช อ งเดิ น รถปกติ เป น เส น ประสี ข าว ซึ่ ง ใช แ บ ง ช อ งเดิ น รถที่ มี ทิ ศ ทาง
เดียวกัน หมายความวา ใหขับรถภายในชองจราจร หามขับครอมเสน เวนแตจะทํา
การแซง ดูรูปที่ 2.37

รูปที่ 2.37 เสนแบงชองเดินรถปกติ
-

เส น ห า มเปลี่ ย นชองจราจร เปนเสน ทึบสีข าว ซึ่ง ใชแ บงชอ งเดินรถที่ มี ทิศทาง
เดียวกัน หมายความวา ใหขับรถภายในชองจราจร หามขับครอมเสน หามทําการ
แซง ดูรูปที่ 2.38

รูปที่ 2.38 เสนหามเปลี่ยนชองจราจร
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-

ความกวางของเสนแบงทิศทางการจราจร ดูตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 ความกวางเสนแบงทิศทางการจราจร

ปริมาณการจราจร
(คัน/วัน)
นอยกวา 500
มากกวา 500
มากกวา 4,000
มากกวา 8,000

5.00
7
10
10
10

(หนวยเปนเซนติเมตร)
ความกวางของผิวจราจรรวมสองทิศทาง (เมตร)
5.50 6.00 6.50 7.00 มากกวา 7.00
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
10
15
15
15
20

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางขวางแนวทางเดินรถ
-

เสนแนวหยุด เปนเสนทึบสีขาวกวาง ขวางแนวทางการเดินรถ หมายความวาเมื่อ
มีสัญญาณจราจรบังคับหยุด ผูขับขี่ตองหยุดรถกอนถึงเสนแนวหยุด และเดินรถ
ตอไปเมื่อไดรับสัญญาณใหไป หรือเมื่อไมเปนเหตุใหกีดขวางการจราจร ดูรูปที่ 2.39

รูปที่ 2.39 เสนแนวหยุด
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-

เสนทางคนขาม มีลักษณะเปนแถบสีขาว หลายๆ แถบประกอบกัน ขวางแนวทาง
เดินรถ หรือ เปนเสนทึบขาวสองเสนขนานกันขวางแนวทางเดินรถ หมายความวาผู
ขับขี่ตองชะลอความเร็ว พรอมที่จะหยุดเมื่อมีคนขาม โดย ณ บริเวณทางขาม คน
เดินขามมีสิทธิไปกอนเสมอ ดูรูปที่ 2.40

รูปที่ 2.40 เสนทางคนขาม
เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง
-
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รูปที่ 2.41 เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง

ตัวอยางเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่นๆ สามารถศึกษาไดจาก คูมือมาตรฐานปาย
จราจร สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (http://www.otp.go.th/)
มาตรฐานที่ 3.5 มาตรฐานปายเครื่องหมายจราจร2
ปายจราจรสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 1) ปายบังคับ 2) ปายเตือน และ 3) ปาย
แนะนํา ตารางที่ 2.8 แสดงตัวอยางของปายจราจรประเภทตางๆ ในสวนของสถานีขนสง ปาย
จราจรที่เกี่ยวของสวนใหญจะเปนปายบังคับ เชน ปายบังคับใหหยุด ปายบังคับเลี้ยวซาย ฯลฯ
ลักษณะ ปา ยจราจรต องสามารถมองเห็ น ได ชัด เจนทั้ง ในเวลากลางวั น และกลางคืน มีข นาด
ตัวอักษรและสัญลักษณที่มีขนาดใหญเพียงพอที่จะอานไดงาย และทําความเขาใจได
อยางรวดเร็ว ตารางที่ 2.8 แสดงรูปแบบของปายจราจรแยกตามประเภทการใชงาน

2
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ตารางที่ 2.8 รูปแบบของปายจราจรแยกตามประเภทการใชงาน
รูปแบบ

ลักษณะ
ปายทรงแปดเหลี่ยมดานเทา
(Octagon Shape)

ประเภท
ใชเฉพาะปายหยุด

ปายทรงสามเหลี่ยมดานเทา (Equilateral ใชเฉพาะปายใหทาง
Triangle Shape) หันดานแหลมชี้ลง
ปายทรงกลม (Round Shape)
ใชเฉพาะปายบังคับ
ปายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งมุมขึ้น
(Diamond Shape)

ใชเฉพาะปายเตือน

ปายทรงสี่เหลี่ยมผืนผาไขวกันเปน
รูปกากบาท (Diamond cross)

ใชเฉพาะปายเตือนทางรถไฟตัดผาน

ปายทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
(Rectangular Shape)
แนวนอนและแนวตั้ง

ใชเฉพาะปายเตือนและปายแนะนํา
บางประเภทและปายเสริมที่ใชคูกับ
ปายหลัก

ปายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Shape)

ใชเฉพาะปายเตือนและปายแนะนํา
บางประเภทและปา ยเสริ มที่ ใ ชคู กั บ
ปายหลัก

สีที่ใชสําหรับปายจราจรสามารถแบงไดดังนี้
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ในการติ ด ตั้ ง ป า ยจราจรนอกพื้ น ที่ ส ถานี ข นส ง จะต อ งขออนุ ญ าตจากหน ว ยงาน
รับผิดชอบพื้นที่ที่จะทําการติดตั้งปาย เชน การติดตั้งปายแนะนําวา ทางเขาสถานีขนสง
ผูโดยสารอยูบนทางหลวง ขางหนาอีก 1 กิโลเมตร จะตองขออนุญาตจากกรมทางหลวง
โดยสามารถติดตอขอคําปรึกษาไดที่สํานักงานแขวงการทางของพื้นที่ เปนตน
มาตรฐานเครื่องหมาย สัญลักษณ และตัวอักษรสําหรับแสดงในปายจราจร สามารถ
อางอิงไดจากคูมือมาตรฐานปายจราจร สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
(สนข.) หรือที่ (http://www.otp.go.th/)
การติดตั้ง โดยปกติถนน 2 ชองจราจรจะตองติดตั้งปายจราจรทางดานซายของผิวจราจร แตสําหรับ
ถนนที่มีเกาะกลาง อาจพิจารณาติดตั้งบนเกาะกลาง ดานขวาของผิวจราจร ในการติดตั้ง
ปายมีขอพิจารณาดังนี้
- เสาปายจะตองฝงลงในดิน ไมโยกคลอนหรือบิดไปมา ควรเทคอนกรีตหรือยึดโคน
เสาระดับใตดินดวย
- ปายบังคับ และปายเตือนใหใชเสาเดี่ยว
- การติดตั้งปายอาจติดตั้งบนสวนรองรับอื่นๆ เชน บนเสาไฟสัญญาณ เสาไฟ ฯลฯ
- ปายที่ติดตั้งในสถานีขนสง ถือเปนตําแหนงที่อยูในบริเวณเมือง ซึ่งมักมีสิ่งกีดขวาง
ระดับสายตา สวนลางของปายจะตองสูงกวาขอบผิวจราจรไมต่ํากวา 2.00 เมตร
- ไม ค วรติ ด ตั้ ง ป า ยบั ง คั บ หรื อ ป า ยเตื อ นร ว มบนเสาเดี ย วกั น ยกเว น กรณี ที่ มี
ความหมายเสริมกัน
- ปายหยุดใหติดตั้งอยูเดี่ยวๆ
วัสดุ

สวนประกอบตางๆ ของปายจราจรตองใชวัสดุที่มีคุณภาพไดมาตรฐานดังนี้
- แผนปายเปนแผนเหล็กชุบสังกะสี มีคุณสมบัติตาม มอก. 50-2538
- แผนสะทอนแสงที่ใชปดดานหนาปายใชแผนสะทอนแสงชนิดที่ 1 สัมประสิทธิ์
การสะทอนแสงระดับ 1 ตาม มอก. 606-2529 และมีคุณสมบัติตาม มอก. 674-2539
- ตั ว อั ก ษร หรื อ สั ญ ลั ก ษณ ใช แ ผ น วั ส ดุ ส ะท อ นแสงตาม มอก. 606-2529 และมี
คุณสมบัติตาม มอก. 674-2539
- เสาเปนเสาเหล็กที่มีคุณสมบัติตาม มอก. 1228-2537
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานการบํารุงรักษาและพัฒนาสถานีขนสงทางบก
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงวิธีการบํารุงรักษาองคประกอบ
ตางๆ ของสถานีขนสง ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาสถานีทั้งในแง
อาคารสถานทีแ่ ละบุคลากร
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชในการบํารุงรักษาองคประกอบตางๆ ของ
สถานีขนสง ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสถานีขนสงทั้งในแงอาคารสถานที่ และบุคลากร
โดยรายละเอียดของมาตรฐานนี้ สามารถแบงไดเปน 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 4.1 การบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่
มาตรฐานที่ 4.2 การพัฒนาอาคารสถานที่
มาตรฐานที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานที่ 4.1
การบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่
ผลที่คาดวาจะไดรับ องค กรปกครองสว นท องถิ่ น ทราบถึง แนวทางการบํ ารุง รักษาซอมแซม
อาคารสถานที่สําหรับสถานีขนสง
ในการบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่สถานีขนสง จะตองจัดใหมีการตรวจสอบ
สภาพการใชง านของสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกทั้ ง ในและนอกอาคารอย า งสม่ํ า เสมอ เนื่ อ งจาก
สวนประกอบภายในสถานีขนสงแตละแหงมีความแตกตางกัน อาจตองจัดทําตารางตรวจสอบ
ขึ้นเองเพื่อใหตารางมีความครบถวนสมบูรณ ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานีขนสงควรกําหนดให
มีการตรวจสอบทุกป โดยหลังการตรวจสอบจะตองมีการแกไข ซอมแซมสวนที่พบวาไมสามารถ
ใชงานได และใหมีการติดตามผลการแกไข ซอมแซม โดยมีแนวทางในการตรวจสอบดังนี้
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สวนประกอบทีท่ ําการตรวจสอบ

บริเวณชานชาลา

ปายแสดงหมายเลขชองจอด
ปายแสดงชื่อเสนทาง
ที่นั่งรอสําหรับผูโดยสาร
ไฟฟาแสงสวาง
อุปกรณดบั เพลิง
โทรศัพทสาธารณะ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
ระบุ .................................................
.........................................................

บริเวณที่จําหนายตั๋วโดยสาร ที่นั่งรอสําหรับผูโดยสาร
ไฟฟาแสงสวาง
ชองจําหนายตั๋วโดยสาร
ปาย บอรดประชาสัมพันธตางๆ
สวนประกอบอืน่ ๆ
ระบุ .................................................
.........................................................
........................................................

บริเวณทีต่ รวจสอบ

มี

ไมมี

สภาพการใชงาน การปรับปรุง/แกไข/ซอมแซม

ตารางที่ 2.9 ตารางตรวจสอบอาคารและสถานที่ภายในสถานีขนสง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ไฟฟาแสงสวาง
สุขภัณฑ
การไหลของน้ํา
การระบายน้ํา
พื้นหองน้ํา
ประตูหองน้ํา
กระจกเงา
ถังขยะ
สวนประกอบอืน่ ๆ
ระบุ .............................................
.....................................................
.....................................................
พื้นผิวชองจอด
เสนแบงชองจอด
ชองทางระบายน้ํา
ไฟฟาแสงสวาง

บริเวณชองจอดรถโดยสาร

สวนประกอบทีท่ ําการตรวจสอบ

บริเวณหองน้ํา

บริเวณทีต่ รวจสอบ

มี

ไมมี

สภาพการใชงาน การปรับปรุง/แกไข/ซอมแซม
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บริเวณถนนและลาน
จอดรถ

บริเวณทีต่ รวจสอบ

สวนประกอบอื่น ๆ
ระบุ........................................
...............................................
...............................................

พื้นผิวถนน
เสนแบงชองจราจร
ชองทางระบายน้ํา
ปายจราจร
ปายบอกทาง
ไฟฟาแสงสวาง
พื้นผิวถนนบริเวณที่จอดรถ
เสนแบงชองจอดรถ

ปายแสดงหมายเลขชองจอด
สวนประกอบอืน่ ๆ
ระบุ ..........................................
..................................................
..................................................

สวนประกอบทีท่ ําการตรวจสอบ

มี

ไมมี

สภาพการใชงาน การปรับปรุง/แกไข/ซอมแซม
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บริเวณอื่น ๆ

บริเวณทีต่ รวจสอบ
ไฟฟาแสงสวาง
ตัวโครงสรางอาคารสถานีขนสง
พื้นผิวทางเดินภายในอาคารฯ
โตะประชาสัมพันธ
ปาย บอรดประชาสัมพันธตาง ๆ
อุปกรณดับเพลิง
โทรศัพทสาธารณะ
สวนประกอบอื่น ๆ
ระบุ ..........................................
..................................................
.................................................

สวนประกอบทีท่ ําการตรวจสอบ

มี

ไมมี

สภาพการใชงาน การปรับปรุง/แกไข/ซอมแซม

ตารางที่ 2.9 ตารางตรวจสอบอาคารและสถานที่ภายในสถานีขนสง

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก
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มาตรฐานที่ 4.2
มาตรฐานการพัฒนาอาคารสถานที่
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงแนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่
สําหรับสถานีขนสงในอนาคต
ในเบื้ อ งต น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจมี อุ ป สรรคในการพั ฒ นาสถานี ข นส ง
เนื่องจากขอจํากัดดานอาคารสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับถายโอนมา เชน พื้นที่พัก
รอในสถานีขนสง หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่มีอยูอาจไมเพียงพอตอปริมาณผูโดยสารใน
ส ว นนี้ จ ะกล า วถึ ง เกณฑ ก ารจั ด พื้ น ที่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ต า งๆ ในสถานี ข นส ง ที่ อ า งอิ ง มาจาก
มาตรฐานสถานีขนสงผูโดยสาร และทาอากาศยานในตางประเทศ (Transit Capacity and Quality of
Service Manual, TCQSM และ U.S. Federal Aviation Administration Advisory, FAA) เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาสถานีอยางเหมาะสมในอนาคต
ขอมูลสําคัญที่จะตองใชเปนตัวชี้วัดความจําเปนในการใชพื้นที่คือ
- จํานวนผูโดยสารที่เขามาใชสถานีขนสงในแตละวัน
- จํานวนผูโดยสารที่เขามาใชสถานีขนสงในชั่วโมงเรงดวน
- จํานวนผูโดยสารสูงที่สุดที่อยูในบริเวณสถานีขนสง
วิธีการเก็บขอมูลเหลานี้ สามารถอางอิงไดจากมาตรฐานการสํารวจปริมาณผูโดยสาร
4.2.1 พื้นที่รอขึ้นรถ
การพิจารณาวาพื้นที่รอขึ้นรถมีเพียงพอหรือไมสามารถทําไดโดยวิเคราะหระดับการ
ใหบริการ (Level of Service, LOS) ดังแสดงในตารางที่ 2.10 โดยทั่วไปควรตองมีพื้นที่รอขึ้นรถ
ใหผูโดยสารที่มีระดับการใหบริการไมต่ํากวาระดับ D ในชวงเวลาเรงดวน
ตัวอยาง
กรณีพื้นที่พักรอในสถานีขนสงมีขนาด 30 ตารางเมตร แสดงวา ณ เวลาที่มีจํานวน
ผู โ ดยสารสู ง สุ ด สถานี มี พื้ น ที่ พั ก รอสํ าหรั บผู โ ดยสาร 0.25 ตร.ม.ต อ คน แสดงว ามี ระดับการ
ใหบริการระดับ E คือมีความแออัดมาก จึงสมควรที่จะพิจารณาขยายพื้นที่พักรอของผูโดยสาร โดยถา
ตองการใหมีระดับการใหบริการระดับ D จะตองมีที่พักรอขั้นต่ํา 0.3 x 120 = 36 ตร.ม. ขั้นสูง 0.7 x
120 = 84 ตร. ม. ดังนั้นจึงควรขยายพื้นที่ขั้นต่ํา 6 ตร. ม. หรือขั้นสูง 54 ตร. ม. เพิ่มจากเดิม
บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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ตารางที่ 2.10 ระดับการใหบริการสําหรับพื้นที่รอขึ้นรถ
ระดับการใหบริการ
(LOS)

พื้นที่เฉลีย่
ตอผูโดยสาร
(ตร.ม. ตอคน)

A

มากกวา 1.2

B

0.9-1.2

C

0.7-0.9

D

0.3-0.7

E

0.2-0.3

F

นอยกวา 0.2

คําบรรยาย
การยืนรอและการเดินไปมาเปนไปไดอยางอิสระโดย
ไมรบกวนผูโดยสารคนอื่นๆ
การยืนรอมีการกีดขวางกันเล็กนอยและการเดินไปมา
โดยอาจรบกวนผูโดยสารคนอื่นๆ ไดบาง
การยืนรอมีการกีดขวางการเดินไปมาพอควร
แตความหนาแนนผูโดยสารยังอยูในชวงที่รบั ได
การยืนรอมีความแออัดพอสมควร การเดินไปมา
เปนไปไดอยางลําบาก
การยืนรอมีความแออัดมาก การเดินไปมาเปนไป
ไมไดหากไมถูกตัวกัน
ผูโดยสารเกือบทุกคนตองยืนติดกัน การเดินไปมา
เปนไปไมไดเลย

ที่มา Transit Capacity and Quality of Service Manual (TCQSM)
4.2.2 ที่นั่งพักรอ
ในบริเวณที่พักรอสําหรับผูโดยสารที่เดินทางในระยะไกล (เสนทางที่ใชเวลาเดินทาง 2
ชั่วโมงขึ้นไป) ผูโดยสารอาจตองมารอรถกอนเวลารถออกเปนเวลานานพอสมควร ในกรณีนี้สถานี
ขนสงควรมีการจัดที่นั่งพักรอใหพอเพียงตอจํานวนผูโดยสาร โดยควรจัดใหมีที่นั่งรอยละ 60 ของ
จํานวนผูโดยสารสูงสุดที่อยูในสถานีขนสง
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ตัวอยาง
จากตัวอยางขางตน จํานวนผูโดยสารสูงสุดคือ 120 คน ดังนั้น ควรจัดใหมีที่นั่งรอ
จํานวน 120 x 0.60 = 72 ที่นั่ง ซึ่งถามีความจําเปนอาจตองขยายพื้นที่พักรอเพิ่มขึ้นดวย
4.2.3 พื้นที่จําหนายตั๋ว
ในบริ เ วณพื้ น ที่ จํ า หน า ยตั๋ ว จะต อ งมี ช อ งจํ า หน า ยตั๋ ว จํ า นวนเพี ย งพอกั บ จํ า นวน
ผูประกอบการและเสนทางตาง ๆ แตละชองจะตองมีปายที่บอกถึงเสนทาง ชื่อผูประกอบการ ที่
ชัดเจน นอกจากนี้จะตองมีพื้นที่ใหผูโดยสารเขาแถวซื้อตั๋ว โดยควรมีระยะหางระหวางแถวไมนอย
กวา 2-3 เมตร และความยาวแถวระหวาง 5-10 เมตร
การกําหนดพื้นที่จําหนายตั๋วที่เหมาะสม สามารถใชวิธีการวิเคราะหระดับการใหบริการ
เชนเดียวกับการกําหนดพื้นที่รอขึ้นรถได โดยการนับจํานวนผูโดยสารสูงสุดในบริเวณที่จําหนาย
ตั๋ว แลวนํามาหาพื้นที่ตอผูโดยสาร และระดับการใหบริการ ถาระดับการใหบริการต่ํากวาระดับ D
ตองมีการขยายพื้นที่จําหนายตั๋ว
4.2.4 พื้นที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม และสินคาเบ็ดเตล็ด
ในการพิจารณาพื้นที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม และสินคาเบ็ดเตล็ด จะตองคํานึงถึง
ความจํากัดของพื้นที่
สถานีขนสงที่มีพื้นที่จํากัด ควรจัดพื้นที่สําหรับที่พักรอ ที่จําหนายตั๋ว ใหเพียงพอตาม
มาตรฐานเสียกอน เมื่อจัดพื้นที่เหลานี้เพียงพอแลว พื้นที่ที่เหลือจึงจะจัดสรรใหเปนพื้นที่จําหนาย
สินคาตาง ๆ
ความจําเปน
ในบางกรณี มีรานคาตาง ๆ อยูตามตึกแถวรอบอาคารสถานีขนสงจํานวนมากอยูแลว จึง
ไมมีความจําเปนมากนักที่จะตองมีพื้นที่ขายสินคาในอาคารสถานีขนสง
การกําหนดพื้นที่เปนรานคา ไมมีการกําหนดเกณฑตายตัววา จะตองมีสัดสวนเทาใดของ
พื้นที่สถานีขนสง แตปจจัยสําคัญที่อาจบอกไดวาควรมีพื้นที่รานคาเทาใด คือ จํานวนผูโดยสาร โดย
คําแนะนําของ FAA ระบุพื้นที่รานคาเฉลี่ยตอจํานวนผูโดยสารดังแสดงในตารางที่ 2.11
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ตารางที่ 2.11 พื้นที่เฉลี่ยของรานคาประเภทตาง ๆ ตอจํานวนผูโดยสาร
ประเภทรานคา

ควรมีเมื่อจํานวนผูโดยสาร
ตอปไมต่ํากวา (คน)

พื้นที่เฉลีย่ ตอจํานวนผูโดยสาร
ลานคนตอป

รานขายหนังสือ

200,000

56 ถึง 66 ตร.ม. ตอ ลานคน

รานสินคาเบ็ดเตล็ด

1,000,000

56 ถึง 66 ตร.ม. ตอ ลานคน

รานสะดวกซื้อ
อาหารวาง และเครื่องดื่ม

1,500,000

56 ถึง 66 ตร.ม. ตอ ลานคน
(แตพื้นที่รวมตองไมต่ํากวา 66 ตร.ม.)

ตัวอยาง
สถานีขนสงที่มีผูโดยสาร 500 คนตอวัน จะมีผูโดยสาร 500 คน x 365 วัน = 0.183 ลาน
คนตอป ตามคําแนะนําของ FAA จึงควรมีรานคาเปนพื้นที่ 56 x 0.183 = 10 ตร. ม. ถึง 66 x 0.183
= 12 ตร. ม.
4.2.5 หองน้ํา
จํานวนและขนาดหองน้ําในสถานีขนสงอาจกําหนดตามมาตรฐานหองน้ําสาธารณะของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดพื้นที่หองน้ําตอจํานวนผูใชอาคารตอวันไว
หากไมมีมาตรฐานดังกลาว อาจใชคําแนะนําของ FAA ที่ไดระบุวาพื้นที่ที่จะใชเปนหองน้ําอยาง
เหมาะสมควรมีไมต่ํากวา 124 ตร.ม. ตอ จํานวนผูโดยสารลานคนตอป
ตัวอยาง
สถานีขนสงที่มีผูโดยสาร 500 คนตอวัน จะมีผูโดยสาร 0.183 ลานคนตอป ตามคําแนะนํา
ของ FAA จึงควรจัดพื้นที่หองน้ําไมต่ํากวา 124 x 0.183 = 23.0 ตร.ม.
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มาตรฐานที่ 4.3
การพัฒนาบุคลากร
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
สถานีขนสงในอนาคต
การจัดบุคลากรสําหรับสถานีขนสงนั้น ขึ้นอยูกับขนาดของสถานีขนสงและปริมาณงาน
ในแตภารกิจ สําหรับสถานีขนสงขนาดกลางและเล็ก บุคลากรเพียงคนเดียวอาจสามารถปฏิบัติงาน
หลายภารกิจรวมกันได แตสําหรับสถานีขนสงขนาดใหญถึงใหญมาก อาจมีความจําเปนตองมี
บุคลากรเฉพาะสําหรับภารกิจแตละอยาง
แนวทางการพัฒนาบุคลากรสําหรับสถานีขนสงในอนาคต อาจสามารถทําไดโดยการจัด
โครงสรางกลุมภารกิจ และจัดใหมีบุคลากรที่ทําหนาที่บริหารงานในแตละกลุม คุณสมบัติของ
บุคลากรระดับบริหารเหลานี้ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2.12 และ 2.13
ในสวนของการจัดบุคลากรระดับปฏิบัติการจะตองเปนไปตามความจําเปนและปริมาณ
งาน ซึ่งผูบริหารสถานีขนสงจะตองเปนผูกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนและคุณสมบัติของ
บุคลากรตามความเหมาะสมของแตละสถานีขนสง
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ตารางที่ 2.12 ตัวอยางการกําหนดบุคลากรสําหรับสถานีขนสงขนาดเล็กและกลาง
กลุมภารกิจ
การบริหารงานทั่วไป

หนาที่ความรับผิดชอบ
- บริหารงานทั่วไป
- วางแผนการดําเนินงาน
- บริหารการบัญชี

จํานวนและคุณสมบัติของบุคลากร
ผูจัดการสถานีขนสง 1 คน
ผูชวยผูจัดการ 1 คน
(อาจไมจําเปนตองมีขึ้นกับปริมาณงาน)
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ
บริหารงานสถานีขนสง
และการบัญชี

การจัดการเดินรถและ
การจัดการจราจร

- จัดการเดินรถและระบบการจราจร
- ดูแลปายจราจร และสวนประกอบ
ตาง ๆ ของสถานี
- ดูแลการรักษาความปลอดภัย
- จัดทําสถิติเกี่ยวกับการจราจร

หัวหนากลุมภารกิจ 1 คน
ชางโยธา 1 คน
(อาจไมจําเปนตองมีขึ้นกับปริมาณ
งาน) มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการเดินรถ กฎเกณฑตาง ๆ ของ
กรมการขนสงทางบก และมีความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมจราจร

การจัดการรานคาและ
การบริการ

- จัดการรานคา
- จัดการใหบริการตาง ๆ แก
ผูโดยสาร
- ดูแลการรักษาความสะอาด
- จัดเก็บสถิติเกี่ยวกับผูโดยสาร

หัวหนากลุมภารกิจ 1 คน
ผูชวยหัวหนากลุม 1 คน
(อาจไมจําเปนตองมีขึ้นกับปริมาณ
งาน) มีความรูพื้นฐานดานการ
บริหารธุรกิจและกฎหมาย
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ตารางที่ 2.13 ตัวอยางการกําหนดบุคลากรสําหรับสถานีขนสงขนาดใหญและใหญมาก
กลุมภารกิจ
การบริหารงานทั่วไป

บุคลากร
- บริหารงานทั่วไป
- วางแผนการดําเนินงาน

การบัญชี

- บริหารการบัญชี

การจัดการเดินรถ

- จัดการเดินรถ โดยประสานงานกับ
กรมการขนสงทางบก

การจัดการจราจรและ - จัดระบบจราจร
การชาง
- ดูแลปายจราจร และสวนประกอบ
ตาง ๆ ของสถานีขนสง
- ดูแลการรักษาความปลอดภัย
- จัดทําสถิติเกี่ยวกับการจราจร
การจัดการรานคาและ - จัดการรานคา
การบริการ
- จัดการใหบริการตาง ๆ แกผูโดยสาร
- ดูแลการรักษาความสะอาด
- จัดเก็บสถิติเกี่ยวกับผูโดยสาร

คุณสมบัติ
ผูจัดการสถานีขนสง 1 คน
ผูชวยผูจัดการ 1 คน
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ
บริหารงานสถานีขนสง
หัวหนากลุมภารกิจ 1 คน
ผูชวยหัวหนากลุม 1 คน
มีความรูพื้นฐานดานการบัญชี
หัวหนากลุมภารกิจ 1 คน
ผูชวยหัวหนากลุม 1 คน
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
เดินรถและกฎเกณฑตาง ๆ
ของกรมการขนสงทางบก
หัวหนากลุมภารกิจ 1 คน
ชางโยธา 1 คน
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมจราจรและงานชาง
หัวหนากลุมภารกิจ 1 คน
ผูชวยหัวหนากลุม 1 คน
มีความรูพื้นฐานดานการ
บริหารธุรกิจและกฎหมาย
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เกณฑตัวชี้วัดมาตรฐานสถานีขนสงทางบก
ขั้น
ขั้น
การดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
1) จัดชองจอดรถโดยสารประจําทางแตละ
1. การบริหารจัดการชองจอดรถ
เสนทางสําหรับรถรับสงผูโดยสารอยางทั่วถึง
รับสงผูโดยสาร
และเพียงพอ
9
2) จัดใหมีปายหรือเครือ่ งหมายที่บอก
หมายเลขชานชาลาสําหรับแตละชองจอดรถ
ที่ติดแสดงไวใหเห็นไดอยางชัดเจน
9
3) จัดใหมีตารางการใชชองจอดรถ
แตละชอง
9 4) มีการปรับปรุงขอมูลตารางการใชชองจอด
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเสนทาง
เดินรถ
9
5) จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบการเดินรถ
9
1) จัดแบงพื้นที่จอดรถเปนสวนๆ สําหรับรถ
2. การบริหารจัดการพื้นที่ลาน
โดยสาร รถสวนบุคคล และรถรับจางใหเปน
จอดรถ
ระเบียบตามความเหมาะสมของแตละสถานี
9 2) จัดใหมีหองพักหรือพื้นที่พกั ผอนสําหรับ
พนักงานประจํารถ
1) มีการจัดระบบการจราจรภายในสถานีที่มี
3. การบริหารจัดการจราจรภายใน 9
ความสะดวก คลองตัว และปลอดภัย
สถานี
9
2) มีการติดตั้งปายแนะนําและเครื่องหมาย
จราจรภายในบริเวณสถานีอยางชัดเจนและ
เหมาะสม
9
3) จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลการจราจร
รายละเอียดมาตรฐาน
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ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

รายละเอียดมาตรฐาน
4. การบริหารจัดการอาคารและ
สถานที่
4.1 พื้นที่จําหนายตั๋วโดยสาร

9

1) จัดใหมีพื้นที่สําหรับใชเปนสถานที่
จําหนายตั๋วโดยสารอยางเพียงพอและเปน
ระเบียบ
2) จัดใหมีปายแสดงชองจําหนายตั๋วในแตละ
เสนทาง
3) จัดใหมีปายแสดงอัตราคาโดยสารและ
รายละเอียดเสนทางการใหบริการของแตละ
เสนทางอยางชัดเจน

9
9

4.2 การประชาสัมพันธและการ
บริการขอมูลการเดินทาง

9
9

4.3 จุดใหการบริการผูโ ดยสาร

4.4 รานคา

9

9

การดําเนินการ

1) จัดใหมีเจาหนาที่ชวยเหลือ
ใหคําแนะนําแกผูโดยสาร
2) มีการนํารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ
ที่ทันสมัยมาใช
1) จัดใหมีพื้นที่สําหรับบริการผูโดยสาร

9

2) จัดใหมีจํานวนที่นั่งรอสําหรับผูโดยสารให
เพียงพอ

9

3) จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ สําหรับบริการผูโดยสาร เชน
โทรทัศน หนังสือพิมพ ตูน้ําดื่ม ฯลฯ
1) จัดสถานที่สําหรับรานคาเพื่อใหบริการ
จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
อยางเหมาะสมและเปนระเบียบ
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ขั้น
ขั้น
การดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
2) การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานี
ขนสง มีความเหมาะสมในแงภาพ เนื้อหา
มีความมั่นคง แข็งแรง และตองไมเปน
อุปสรรคตอการใชบริการสถานีขนสง
9
4.5 หองน้ํา/สุขา
1) จัดการใหมบี ริการหองสุขาที่มีการควบคุม
ดูแลรักษาความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
9
2) กําหนดอัตราคาใชบริการหองสุขาที่เปน
ธรรม พรอมแสดงอัตราคาบริการอยางชัดเจน
9 3) จัดใหมีหองน้ําสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ
9
4.6 การรักษาความสะอาดใน
1) จัดใหมีการรักษาความสะอาดอยาง
บริเวณสถานี
สม่ําเสมอ
9 2) มีการปรับปรุงภูมิทัศนและบริเวณโดยรอบ
สถานีขนสงใหมีความสะอาดสวยงาม
9
4.7 การรักษาความปลอดภัย
1) จัดใหมีการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณสถานี
9 2) มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ
เชน โทรทัศนวงจรปด
9
4.8 การจัดหาดูแล ซอมแซม
1) มีการจัดหา ดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุง
บํารุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุ
ซอมแซม อาคารสถานีขนสงและวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อุปกรณตลอดจนบริเวณโดยรอบ เพื่อให
สามารถใชงานในกิจการสถานีขนสงไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
9 2) จัดใหมีสิ่งปลูกสราง เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณสําหรับใชในการดําเนินกิจการ
สถานีฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ และความพึง
พอใจแกผูใชบริการ
รายละเอียดมาตรฐาน
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ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

รายละเอียดมาตรฐาน
5. การจัดใหมีบริการอื่น ๆ
5.1 การจัดใหมบี ริการรับฝากของ

9

5.2 การจัดใหมบี ริการรถรับจาง

9

9
9
9

5.3 การจัดใหมบี ริการรถเข็น
สัมภาระ
6. การบริหารจัดการทั่วไป

9

9

9

การดําเนินการ
1) จัดใหมีบริการรับฝากของ โดยกําหนด
อัตราคารับฝากของอยางเปนธรรม พรอม
กับจัดทําปายแสดงอัตราคาบริการใหเห็น
อยางชัดเจน
1) จัดใหมีสถานที่สําหรับจอดรถรับจาง
สําหรับบริการแกประชาชนไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย
2) กําหนดประเภทรถรับจางทีจ่ ะอนุญาต
ใหเขามาบริการ
3) ติดตั้งปายแสดงอัตราคาบริการสําหรับ
รถรับจางแตละประเภทใหมองเห็นไดชัดเจน
1) จัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ กําหนด
อัตราคาบริการอยางเปนธรรม พรอมติดตั้ง
ปายแสดงอัตราคาบริการใหเห็นไดชัดเจน
1) การจัดเก็บคาบริการสถานีขนสง
เปนไปตามอัตราที่คณะกรรมการควบคุม
การขนสงทางบกกลางกําหนด
2) การจัดใหมสี มุดทะเบียนการเดินรถ
ที่ผานเขาออกสถานีขนสงตามแบบที่
กรมการขนสงทางบกกําหนด และตองมี
การเก็บรักษาไวในที่ทําการสถานีขนสง
พรอมที่จะตรวจสอบไดตลอดเวลา
3) การจัดใหเจาหนาที่ มีการแตงกาย
ที่เรียบรอย หรือมีเครื่องหมายประจํา
และตองติดปายชื่อใหเห็นไดชัดเจนขณะ
ปฏิบัติหนาที่

บทที่ 2 มาตรฐานการถายโอนและการดําเนินการสถานีขนสงทางบก
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บทที่ 3
การกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานีขนสงทางบก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทราบถึ ง แนวทางการพั ฒ นาสถานี
ขนสงในอนาคต โดยยึดประชาชนผูรับบริการเปนศูนยกลาง

ในสวนนี้จะกลาวถึงการกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานีขนสง โดยยึดการพัฒนาการ
ใหบริการประชาชนเปนหลัก เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขาทําการบริหารงานสถานีขนสง
ไดในระยะหนึ่ง และทําการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการตามมาตรฐานตางๆ ดังที่กลาวมา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรทําการสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารที่เขามาใชสถานีขนสงในแง
ตาง ๆ ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานีขนสงไดอยางเหมาะสม ซึ่งการสํารวจ
ความพึงพอใจอาจทําไดหลายวิธี เชน
การตั้งกลองรับความคิดเห็น
สถานีขนสงอาจมีการตั้งกลองรับความคิดเห็นไวในบริเวณที่พักรอรถโดยสาร โดย
จัดเตรียมแบบฟอรมรับฟงความคิดเห็นและปากกาเพื่อใหประชาชนที่เขามาใชสถานีขนสง แสดง
ความคิดเห็น ติชมการรับบริการ โดยแบบฟอรมแสดงความคิดเห็นอาจเปนคําถามปลายเปด เชน
ทานมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงสถานีขนสงอยางไร หรืออาจเปนแบบฟอรมใหเลือก ดังตัวอยาง
แบบสอบถามในสวนของการสัมภาษณผูโดยสาร
ผูบริหารสถานีขนสงควรเก็บรวบรวมความคิดเห็นที่ไดรับทุกๆ เดือนมาวิเคราะหเพื่อหา
แผนการตอบสนองความต อ งการของประชาชนที่ พ บจากข อ คิ ด เห็ น ต า งๆ แล ว เตรี ย มจั ด หา
งบประมาณที่จําเปนเพื่อดําเนินการพัฒนาตามแผนตอไป
ขอดีของการตั้งกลองรับความคิดเห็น คือ ไมตองใชงบประมาณในการดําเนินการมาก
แตมีขอเสีย คือ อาจไมสะทอนถึงความคิดเห็นของผูโดยสารโดยรวม อาจไมครอบคลุมทุกมิติการ
ใหบริการ
บทที่ 3 การกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานีขนสงทางบก
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เกี่ยวกับในบริเวณสถานีขนสง
- สถานีขนสงมีที่นั่งรอรถเพียงพอ
- ในสถานีขนสงมีแสงสวางเพียงพอ
- ในสถานีขนสงมีความปลอดภัย
- สถานีขนสงมีความสะอาดเรียบรอยดี
เกี่ยวกับการเดินทาง
- มีขอมูลการเดินทางใหเห็นชัดเจน
- ที่ขายตั๋วโดยสารมีปายบอกขอความชัดเจน
- การจัดชองจอดรถเปนระบบระเบียบดี
- ชองจอดรถมีปายบอกชัดเจน หางาย
เกี่ยวกับหองน้ํา
- หองน้ําสะอาด
- หองน้ํามีน้ําไหล ไฟสวาง
- คาใชบริการหองน้ํามีราคาเหมาะสม
เกี่ยวกับการบริการอื่น ๆ
- รานคา หาบเร มีความเปนระเบียบเรียบรอยดี
- ราคาสินคามีความเหมาะสม
- ที่จอดรถรับจาง (สามลอ จักรยานยนต) เปนระเบียบดี
- รถรับจาง (สามลอ จักรยานยนต) มีเพียงพอ
- รถรับจาง (สามลอ จักรยานยนต) มีราคาเหมาะสม
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ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ไมเห็นดวย

เห็นดวย

ทานมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับขอความเหลานี้

เห็นดวยอยางยิง่

การสัมภาษณผูโดยสาร
การสัมภาษณผูโดยสารตัวตอตัว สามารถทําไดโดยใชแบบสอบถามที่มีคําถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผูโดยสารในแตละดานของการใหบริการ ตัวอยางของแบบสอบถามเปนดังนี้
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คําถามอื่นๆ ที่อาจทําการสัมภาษณ
- ทานตองการใหสถานีขนสงทําการปรับปรุงอยางไรบาง
- ทานมีความพึงพอใจกับสถานีขนสงในภาพรวมเพียงใด
(พึงพอใจอยางยิ่ง พึงพอใจ ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจอยางยิ่ง)
คําถามเกี่ยวกับตัวผูถูกสัมภาษณ
- ทานใชสถานีขนสงนี้บอยเพียงใด (จํานวนครั้งตอป/จํานวนครั้งตอเดือน)
- เพศ อายุ อาชีพ รายได
- วัตถุประสงคของการเดินทาง (ทองเที่ยว ทํางาน เยี่ยมญาติ ฯลฯ)
- ทานจะเดินทางไปที่ไหน/ทานเดินทางมาจากที่ไหน
ในการสัมภาษณ อาจตองทําทุกๆ ป ปละ 1 ครั้ง (โดยควรจะเลือกวันที่ไมอยูในชวง
เทศกาล) โดยตองสุมตัวอยางสัมภาษณผูโดยสารจํานวนมากเพียงพอ เชน ไมนอยกวารอยละ 1
ของจํานวนผูโดยสารตอวัน หรือไมนอยกวา 30 คน เปนตน นอกจากนี้จะตองมีการสุมตัวอยางที่ดี
เชน เลื อกสุมสัมภาษณ ผูโดยสารจากเสนทางเดินรถทุกๆ เส นทาง เส นทางละไมเ กิน 2-3 คน
เพื่อใหสะทอนถึงผูโดยสารในภาพรวม มิใชผูโดยสารกลุมใดกลุมหนึ่ง เปนตน
เมื่อไดขอมูลจากการสัมภาษณแลวตองนํามาวิเคราะหเพื่อหาประเด็นที่จะตองทําการ
พัฒนา เชน จากตัวอยางแบบสอบถามขางตน หากทําการวิเคราะหขอมูลที่สัมภาษณแลวพบวา
มีผูโดยสารที่ไมเห็นดวย หรือไมเห็นดวยอยางยิ่งกับขอความวา “หองน้ําสะอาด” จํานวนมากที่สุด
ก็แสดงวาการใหบริการหองน้ําเปนประเด็นจะตองไดรับการพัฒนาเรงดวน นอกจากนั้น ยังอาจทํา
การเรียงลําดับประเด็นที่มีจํานวนผูโดยสารไมเห็นดวยมากที่สุด 5 ประเด็นแรก ซึ่งจะเปนลําดับ
ความสําคัญเปนประเด็นที่ควรเรงทําการปรับปรุง แลวจึงทําการวางแผนพัฒนาในแตละประเด็น
เพื่อเตรียมจัดหางบประมาณที่จําเปนตองใชในการดําเนินการพัฒนาตอไป
ข อ ดี ข องการสั ม ภาษณ ผู โ ดยสารตั ว ต อ ตั ว คื อ จะทํ า ให ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจของ
ผูโดยสารตอการใหบริการครบถวน และถูกตองมากกวา และผลที่ไดสะทอนถึงความตองการของ
ผู โ ดยสารโดยรวมมากกว า กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น แต ข อ เสี ย คื อ ต อ งใช ง บประมาณในการ
ดําเนินการสูงกวา

บทที่ 3 การกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานีขนสงทางบก
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3.1 แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาสถานีขนสง เพื่อการยกระดับคุณภาพการใหบริการแกผูโดยสาร อาจ
สามารถอางอิงไดจากมาตรฐานการใหบริการในทาอากาศยาน ตัวอยางเชน
- มีเครื่องปรับอากาศในบริเวณสถานี
- มีจอภาพแสดงขอมูลการเดินทาง เชน ขอมูลวาเที่ยวรถใดจะออกเดินทางเวลาใด
จากชองจอดใด
- มีการประกาศประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลการเดินทาง
- มีโทรทัศนวงจรปดเพื่อรักษาความปลอดภัย
- ฯลฯ
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ตารางที่ 3.1 แสดงแนวทางการพัฒนาตาง ๆ ที่สถานีขนสงสามารถนําไปปฏิบัติไดในอนาคต โดย
บางแนวทางสามารถทําไดในระยะสั้น คือ สามารถเริ่มปฏิบัติไดทันที แตในบางแนวทางอาจเปน
เปาหมายในระยะยาว เนื่องจากตองเตรียมความพรอมดานงบประมาณ

√
√
√
√
√
√

ระยะยาว (5 ปขึ้นไป)

จัดสัดสวนผูคาหาบเร ไมใหใชที่นั่งพักรอของผูโดยสารและขึ้นบนรถ
มีที่นั่งผูโดยสารเพียงพอ
ขึ้นทะเบียน/จัดระเบียบคนเชิญชวนผูโดยสารใหซื้อตั๋ว
ขึ้นทะเบียน/จัดระเบียบผูคาหาบเร แผงลอย เพื่อควบคุมจํานวน
บอรดประกาศขอมูลเวลาการเดินทาง
ลําโพงประชาสัมพันธขอมูลการเดินทาง
จอภาพแสดงขอมูลการเดินทาง
มีโทรทัศนวงจรปดเพื่อรักษาความปลอดภัย
มียามรักษาความปลอดภัยประจําการตลอดเวลา
พัดลม/พัดลมไอน้ํา
เครื่องปรับอากาศ
จัดระเบียบทางเดินเทา และทางขามถนน
สะพานลอยขามถนน
หองน้ําสะอาด มีน้ําไหล ไฟสวาง
มีหองน้ํา/สุขภัณฑเพียงพอ
การไมเก็บคาใชบริการหองน้ํา
การจัดภูมิทัศนใหสวยงาม
มีระบบรับ-สงกระเปา (Baggage Check-in/Baggage Claim)
มีหองพักผูโดยสารขาออก (Departure Lounge) แยกเปนสัดสวน

ระยะกลาง (1-5 ป)

แนวทางการพัฒนา

ระยะสั้น (0-1 ป)

ตารางที่ 3.1 แนวทางการพัฒนาตาง ๆ ทีส่ ถานีขนสง สามารถนําไปปฏิบัติไดในอนาคต

√
√

√

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√

√
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√
√
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3.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต
มาตรฐานสถานีขนสงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามการพัฒนาของประเทศ สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชน ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี อยางไรก็ดีมาตรฐานแต
ละประเภทอาจมีความจําเปนที่จะตองไดรับการปรับปรุงที่แตกตางกัน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนามาตรฐานประเภทตาง ๆ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานประเภทตาง ๆ
มาตรฐาน
ชองจอดรถ

ความจําเปนในการปรับปรุง
อาจตองทบทวนมาตรฐานความสูงหลังคาที่จอด
และความยาวชองจอดรถทุก ๆ 2-3 ป โดยอางอิง
มาตรฐานกรมการขนสงทางบก

การจัดสรรพื้นที่ในบริเวณสถานีเพื่อเปนรานคา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความตองการของ
และบริการตาง ๆ
แตละทองถิ่น อาจพิจารณาทบทวนทุก ๆ 2-3 ป
พื้นที่จอดรถ

อาจตองพิจารณายกระดับมาตรฐานในเวลา 5-10 ป
เพื่อรองรับการพัฒนาการเชื่อมตอระหวางรถ
โดยสารกับรูปแบบการเดินทางอื่น ๆ

หองน้ํา
การรักษาความสะอาด
การรักษาความปลอดภัย
การฝากของ
รถเข็นสัมภาระ
ฯลฯ
ปายและเครื่องหมายจราจร

มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงนอย อาจพิจารณา
ทบทวนทุก ๆ 5 ป
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เอกสารประกอบการถายโอนและเอกสารการสํารวจ
-

ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการรับโอนภารกิจดานสถานีขนสง
ตัวอยางบันทึกการดําเนินการรับโอนภารกิจดานสถานีขนสง
ตัวอยางหนังสือสงมอบภารกิจสถานีขนสง
ตัวอยางบันทึกการสงมอบการถายโอนภารกิจสถานีขนสง
ตัวอยางบัญชีภารกิจสถานีขนสง
ตัวอยางผังอาคารสถานีขนสง
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่
ในสถานีขนสง
- ตัวอยางคําสั่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรื่องการจางและแตงตั้งลูกจางชั่วคราว
ของสถานีขนสง
- ตัวอยางตารางการเดินรถโดยสารประจําทาง ตามเงื่อนไขการใหใบอนุญาตฯ
- ตัวอยางแบบรายงานการใชสถานีขนสง
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ตัวอยาง
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการรับโอนภารกิจดานสถานีขนสง

คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัด ทองถิ่นทันสมัย
ที่ ......../........
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการรับโอนภารกิจดานสถานีขนสง
--------------------ตามที่ กรมการขนส งทางบกมี หนั งสื อที่ 100/2548 ลงวั นที่ 1 พฤศจิ กายน 2548 แจ ง
รายละเอียดขอมูลสถานีขนสงผูโดยสารที่อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดทองถิ่นทันสมัย จํานวน 3 แหง คือ สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง สถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอจึงรอง สถานี ขนส งผู โดยสารอํ าเภอนองสาม ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัด
ทองถิ่นทันสมัย ไดแจงยืนยันความพรอมในการรับโอนภารกิจดานสถานีขนสงผูโดยสาร ตาม
หนังสือองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย ที่ ทส 77/2548 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 นั้น
เนื่องจากการดําเนินการรับการถายโอนภารกิจดังกลาว เปนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งตองดําเนินการดวย
ความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหการรับโอนภารกิจดานสถานีขนสง ทั้ง 3 แหง
เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการองคการบริหารสวน
จังหวัดทองถิ่นทันสมัย จึงแตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการรับโอนภารกิจดาน
สถานีขนสงผูโดยสาร ดังนี้
1. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธานคณะทํางาน
2. หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
เปนผูทํางาน
3. หัวหนาฝายนิติการและการพาณิชย
เปนผูทํางาน
4. นายขนสง ทองถิ่น นิติกร 7 วช.
เปนผูทํางาน
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5. นายเดินทาง รอบเวียง นิติกร 7 ว.
เปนผูทํางานและเลขานุการ
6. นางโดยสาร ทั่วไทย เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5 เปนผูทํางานและผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสรางวัสดุ ครุภัณฑ แบบพิมพ และอุปกรณอื่นๆ ที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานดานสถานีขนสงผูโดยสาร
2. ตรวจสอบบัญชีภารกิจที่คาง และมีภารผูกพันทางกฎหมายที่กรมการขนสงทางบก
กระทําไวกับบุคคลภายนอก หรือขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนในการเตรียมการรับมอบ
3. ตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร สําหรับใชเปนที่ทําการของนาย
สถานีขนสงและศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ
4. ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. รายงานความกาวหนาหรือปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในแตละเดือนให
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัยทราบภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน
สั่ง ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.
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ตัวอยาง
บันทึกการดําเนินการรับโอนภารกิจดานสถานีขนสง

บันทึกขอความ
สวนราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย สํานักปลัดฯ ฝายนิติการและการพาณิชย
ที่ ทส 2548/8
วันที่ 8 กรกฎาคม 2548
เรื่อง การดําเนินการรับโอนภารกิจดานสถานีขนสงผูโดยสาร
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
เรื่องเดิม
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย ที่ 9/2548 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
2548 แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการรับโอนภารกิจดานสถานีขนสงผูโดยสาร เพื่อตรวจสอบขอมูล
สถานีขนสงผูโดยสารที่อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่น
ทันสมัย จํานวน 3 แหง คือ สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอจึงรอง
สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอนองสาม รายละเอียดปรากฏตามคําสั่งฯ นั้น
ขอเท็จจริง
คณะทํางานไดตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนปรากฏ ดังนี้
1. ภารกิจความรั บผิ ดชอบขององคการบริ หารส วนจังหวัดทองถิ่นทันสมั ย ในการ
บริหารงานสถานีขนสงผูโดยสาร (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
1.1 การบริหารชองจอดรถรับ-สง ผูโดยสารของรถประจําทาง
1.2 การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
1.3 การจัดที่จําหนายตั๋วโดยสาร
1.4 การจัดระบบการจราจรภายในสถานี
1.5 การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี
1.6 การรักษาความปลอดภัย
1.7 การประชาสัมพันธ และบริการขอมูลการเดินทาง
1.8 การควบคุมดูแลการติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานี
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1.9 การจัดใหมีบริการหองสุขา
1.10 การจัดใหมีบริการจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
1.11 การจัดใหมีบริการรับฝากของ
1.12 การจัดใหมีบริการรถรับจาง
1.13 การจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ
1.14 การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง
1.15 การจัดหา ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ
2. สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง ปรากฏดังนี้.2.1 บัญชีที่ดิน และสิ่งปลูกสราง วัสดุ ครุภัณฑ แบบพิมพ และอุปกรณอื่นๆ ที่
จําเปนปรากฏ ดังนี้
1) ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน ทส 999 เนื้อที่ 7 ไร 12 ตารางวา มีสิ่งปลูกสราง
สถานี 2 หลัง บานพัก 1 หลัง
2) ครุภัณฑ วัสดุ (รายละเอียดตามรายการโอนทรัพยสิน เอกสารหมายเลข 2)
2.2 บัญชีภารกิจที่คาง และมีความผูกพันทางกฎหมายที่กรมการขนสงทางบก
กระทําไวกับบุคคลภายนอก
1) สัญญาจางเหมาทําความสะอาด กับบริ ษัท รักความสะอาดยิ่ง จํากั ด
รวมเนื้อที่ประมาณ 1,455 ตารางเมตร พนักงานทําความสะอาด จํานวน
4 คน อัตราจางเดือนละ 19,204 บาท
2) สัญญาจัดใหมีบริการหองสุขา ในอัตราเดือนละ 50,633 บาท
3) คําสั่งจางลูกจางชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินคาบริการ
สถานี ข นส ง จํ า นวน 7 คน ประกอบด ว ย เจ า หน า ที่ ธุ ร การ 1 คน
เจาหนาที่สถานีขนสง 6 คน รวมเงินคาจาง เดือนละ 49,000 บาท
4) บัญชีงบดุลของสถานี
ประมาณการรายรับ-รายจายเงินนอกงบประมาณ เงิ นคาบริ การ สถานี
ขนสง
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รายได

ประมาณการปงบประมาณ
พ.ศ. 2547
2,758,322.- บาท
607,600.- บาท

ประมาณการปงบประมาณ
พ.ศ. 2548
2,887,122.- บาท
607,600.- บาท

รวมรายได

3,365,922.- บาท

3,494,722.- บาท

รายจาย
1. คาจางชั่วคราว
2. คาตอบแทน
3. คาใชสอย
4. คาวัสดุ
5. คาสาธารณูปโภค
รวมรายจาย

379,200.- บาท
247,525.- บาท
220,712.- บาท
73,000.- บาท
103,000.- บาท
1,023,437.- บาท

588,000.- บาท
247,525.- บาท
232,200.- บาท
87,500.- บาท
103,000.- บาท
1,258,225.- บาท

2,342,485.- บาท

2,236,497.- บาท

1. คาบริการสถานีขนสง
2. คาตอบแทนตามสัญญา
จัดใหมีบริการหองสุขา

รายได-รายจาย/คงเหลือ

2.3 การตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร อําเภอเปนหนึ่ง ปรากฏ
ดังนี้.1) การรักษาความปลอดภัย ไมปรากฏวามีคดีเกิดขึ้น
2) การบริหารพื้นที่และระบบจราจรไมเปนระเบียบเรียบรอยเทาที่ควร
เนื่ อ งจากถนนราชพั ส ดุ ร อบๆ สถานี ข นส ง มี ก ารจั ด ประโยชน แ ละ
ดานขางไดรุกล้ําเขามาในพื้นที่ของสถานี
3) การจัดที่จําหนายตั๋วโดยสาร ไมเปนระเบียบ โดยจัดที่จําหนายไวตาม
ชองจอดรถของแตละบริษัท
4) การจัดบริการหองสุขาไมสะอาด มีสภาพทรุดโทรมมาก ไมเหมาะสม
กับการใหบริการ ตองสํารองน้ําไวในถังน้ํามัน ขนาด 200 ลิตร ไวใน
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หองสุขา เนื่องจากระบบน้ําประปาไมสะดวก และตอทอน้ําเสียตรงลง
ทอระบายน้ํา
5) อาคารสํานักงานมีสภาพเกา เล็ก คับแคบ ไมเหมาะสม กันพื้นที่ไวเปน
ของศูนยคุมครองผูบริโภคทั้งหมด ไมมีพื้นที่สําหรับสํานักงานสถานี
3. สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอจึงรอง ปรากฏดังนี้.3.1 บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสราง วัสดุ ครุภัณฑ แบบพิมพ และอุปกรณอื่นๆ ที่
จําเปนดังนี้.1) ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน 8 ก. 888 เนื้อที่ 4 ไร 3 งาน 70 ตารางวา มีสิ่ง
ปลูกสรางสถานี 1 หลัง
2) ครุภัณฑ วัสดุ (รายละเอียดตามรายการโอนทรัพยสิน เอกสารหมายเลข 3)
3.2 บัญชีภารกิจที่คางและมีความผูกพันทางกฎหมายที่กรมการขนสงทางบก
กระทําไวกับบุคคลภายนอก
1) สัญญาจางเหมาทําความสะอาด กับบริษัท รักความสะอาดยิ่ง จํากัด
รวมเนื้อที่ประมาณ 1,091 ตารางเมตร จางพนักงานทําความสะอาด
จํานวน 4 คน อัตราคาจางเดือนละ 19,204.- บาท
2) สัญญาจัดใหมีบริการหองสุขา ในอัตราเดือนละ 41,769.- บาท
3) คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินคาบริการ
สถานี ข นส ง จํ า นวน 8 คน ประกอบด ว ย เจ า หน า ที่ ธุ ร การ 1 คน
เจาหนาที่สถานีขนสง จํานวน 7 คน รวมเงินคาจางเดือนละ 56,000.- บาท
4) บัญชีงบดุลของสถานี
ประมาณการรายรับ-รายจาย เงินนอกงบประมาณ เงินคาบริการ สถานี
ขนสง
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รายได

ประมาณการปงบประมาณ
พ.ศ. 2547
3,039,808.- บาท
597,150.- บาท

ประมาณการปงบประมาณ
พ.ศ. 2548
3,300,838.- บาท
637,916.- บาท

รวมรายได

3,636,958.- บาท

3,938,754.- บาท

รายจาย
1. คาจางชั่วคราว
2. คาตอบแทน
3. คาใชสอย
4. คาวัสดุ
5. คาสาธารณูปโภค
รวมรายจาย

389,434.-บาท
264,775.- บาท
294,686.- บาท
39,484.- บาท
47,877.- บาท
1,036,256.- บาท

672,000.- บาท
271,725.- บาท
395,592.- บาท
80,000.- บาท
54,600.- บาท
1,473,917.- บาท

2,600,702.- บาท

2,464,837.- บาท

1. คาบริการสถานีขนสง
2. คาตอบแทนตามสัญญา
จัดใหมีบริการหองสุขา

รายได-รายจาย/คงเหลือ

3.3 การตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอจึงรอง ปรากฏ
ดังนี้.1) การรักษาความปลอดภัย ไมปรากฏวามีคดีเกิดขึ้น
2) การบริหารพื้นที่และระบบจราจรมีปญหาถนนทางเขาดานทิศเหนือมี
สภาพเป น ดิ น ลู ก รั ง ประมาณ 20 เมตร และไม มี ก ารจั ด ระเบี ย บ
รถจักรยานยนต ที่มาจอดบริเวณสถานี
3) การจัดที่จําหนายตั๋วโดยสาร เรียบรอยเหมาะสมดี
4) การจัดบริการหองสุขา สะอาด เหมาะสม มีปญหาเรื่องน้ําจากบอเกรอะ
ซึมออกมาดานนอก
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5) อาคารสํานักงานอยูในสภาพใหมกวางขวาง เรียบรอยเหมาะสม แตมี
ขอสังเกตวามีการกันพื้นที่ไวเปนศูนยคุมครองผูบริโภคไวคอนขางมาก
ทั้งชั้นบนและชั้นลาง
4. สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอนองสาม ปรากฏดังนี้.4.1 บัญชีที่ดิน และสิ่งปลูกสราง วัสดุ ครุภัณฑ แบบพิมพ และอุปกรณอื่นๆ ที่
จําเปนดังนี้.1) ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ 787 เนื้อที่ 5 ไร 2 ตารางวา มีสิ่งปลูกสราง
สถานี 1 หลัง
2) ครุภัณฑ วัสดุ (รายละเอียดตามรายการโอนทรัพยสิน เอกสารหมายเลข 4)
4.2 บัญชีภารกิจที่คางและมีความผูกพันทางกฎหมายที่กรมการขนสงทางบก
กระทําไวกับบุคคลภายนอก
1) สัญญาจางทําความสะอาด กับบริษัท รักความสะอาดยิ่ง จํากัด รวมเนื้อที่
ประมาณ 1,091 ตารางเมตร จางพนักงานทําความสะอาด จํานวน 3 คน
อัตราคาจางเดือนละ 14,408.38 บาท
2) สัญญาจัดใหมีบริการหองสุขา ในอัตราเดือนละ 2,899.- บาท
3) คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินคาบริการ
สถานีขนสง จํานวน 4 คน ประกอบดวย เจาหนาที่ธุรการ 1 คน เจาหนาที่
สถานีขนสง จํานวน 3 คน รวมเงินคาจางเดือนละ 28,000.- บาท
4) บัญชีงบดุลของสถานี
ประมาณการรายรับ-รายจาย เงินนอกงบประมาณ เงินบริการสถานี
ขนสง
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รายได

ประมาณการปงบประมาณ
พ.ศ. 2547
625,824.- บาท
15,600.- บาท

ประมาณการปงบประมาณ
พ.ศ. 2548
625,824.- บาท
23,595.- บาท

10,200.- บาท

5,600.- บาท

รวมรายได

651,624.- บาท

655,019.- บาท

รายจาย
1. คาจางชั่วคราว
2. คาตอบแทน
3. คาใชสอย
4. คาวัสดุ
5. คาสาธารณูปโภค

206,030.- บาท
143,875.- บาท
330,711.- บาท
35,000.- บาท
38,059.- บาท

336,000.- บาท
150,125.- บาท
260,158.- บาท
48,000.- บาท
57,000.- บาท

รวมรายจาย

753,675.- บาท

851,283.- บาท

รายได-รายจาย/คงเหลือ

-102,051.- บาท

-196,264.- บาท

1. คาบริการสถานีขนสง
2. คาตอบแทนตามสัญญา
จัดใหมีบริการหองสุขา
3. คาปรับ (ตาม พรบ.ขนสง)

4.3 การตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอนองสาม ปรากฏ
ดังนี้.1) การรักษาความปลอดภัย ไมปรากฏวามีคดีเกิดขึ้น
2) การบริ ห ารพื้ น ที่ แ ละระบบจราจร เรี ย บร อ ยดี มี ป ญ หาเรื่ อ งการจั ด
ระเบียบรถจักรยานยนตรับจาง
3) การจัดที่จําหนายตั๋วโดยสาร เรียบรอยเหมาะสมดี
4) การจัดบริการหองสุขา มีปญหาเรื่องระบบน้ําประปา แตมีการทําถังน้ํา
สํารองไวบนอาคาร
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5) อาคารสํ า นัก งานอยู ใ นสภาพใหม ก ว า งขวาง เรี ย บร อ ยเหมาะสม มี
ขอสังเกตวามีการกันพื้นที่ไวเปนศูนยคุมครองผูบริโภคไวคอนขางมาก
และมีปญหาเรื่องเกาอี้รอรถโดยสารอยูในสภาพเกาชํารุด
3. ขอพิจารณาและขอเสนอ
เพื่อใหการดําเนินการรับถายโอนภารกิจดานสถานีขนสง ทั้ง 3 แหง เปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ที่เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นควรจัด
ใหมีการประชุมรวมกันระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย ทองถิ่นจังหวัดทองถิ่น
ทันสมัย สํานักงานธนารักษพื้นที่ทองถิ่นทันสมัย ขนสงจังหวัดทองถิ่นทันสมัย และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ กอนพิจารณารับโอนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย (ชั้น 2)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่นําเรียนเสนอมา
พรอมนี้ดวยแลว
(ลงชื่อ) เปนแบบ ตามมาตรฐาน ประธานคณะทํางาน
(นายเปนแบบ ตามมาตรฐาน)
(ลงชื่อ) ตัวอยาง ตองทําดี เปนผูทํางาน
(นายตัวอยาง ตองทําดี)
(ลงชื่อ) สากล สูความเจริญ เปนผูทํางาน
(นายสากล สูความเจริญ)
(ลงชื่อ) ขนสง ทองถิ่น
เปนผูทํางาน
(นายขนสง ทองถิ่น)
(ลงชื่อ) เดินทาง รอบเวียง เปนผูทํางานและเลขานุการ
(นายเดินทาง รอบเวียง)
(ลงชื่อ) โดยสาร ทั่วไทย เปนผูทํางานและผูชวยเลขาฯ
(นางโดยสาร ทั่วไทย)
ภาคผนวก ก

141

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

ตัวอยาง
หนังสือสงมอบภารกิจสถานีขนสง

ที่ ทส 2548/48

สํานักงานขนสงจังหวัดทองถิ่นทันสมัย แหงที่ 2
ถนนทันสมัย อําเภอทองถิ่นทันสมัย ทส 99999
1 สิงหาคม 2548

เรื่อง สงมอบภารกิจสถานีขนสงผูโดยสาร
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
ดวย สํานักงานขนสงจังหวัดทองถิ่นทันสมัย ไดจัดทําบันทึกการถายโอนภารกิจ
สถานีขนสงผูโดยสารในสังกัด 3 แหง คือ สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง จังหวัดทองถิ่น
ทันสมัย สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอจึงรอง จังหวัดทองถิ่นทันสมัย และสถานีขนสงผูโดยสาร
อํ าเภอน องสาม จั งหวั ดท องถิ่นทั นสมั ย ให แก องค การบริ หารส วนจั งหวั ดท องถิ่ นทั นสมั ย ตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏตาม
แบบสงมอบ-รับมอบ แหงละ 2 ชุด เมื่อลงนามแลว ใหเก็บไวเปนหลักฐานฝายละ 1 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
บริหาร กิจการขนสง
(นายบริหาร กิจการขนสง)
ขนสงจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
งานบริหารทั่วไป
โทร. 0-9999-8888
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ตัวอยาง
บันทึกการสงมอบการถายโอนภารกิจสถานีขนสง

บันทึกการสงมอบ
การถายโอนภารกิจสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึง่ จังหวัดทองถิน่ ทันสมัย
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนปฏิบตั ิการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
---------------------------------บัน ทึก ฉบั บนี้ ทําขึ้ น เพื่ อ เปน หลัก ฐานแสดงว า ที่ทํา การสํ านั ก งานขนสงจั ง หวั ด
ทองถิ่นทันสมัย โดยนายบริหาร กิจการขนสง ตําแหนงขนสงจังหวัดทองถิ่นทันสมัย ผูสงมอบ
และองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย โดยนายสงเสริม ทองถิ่นไทย ตําแหนง นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย ผูรับมอบ ไดดําเนินการถายโอนภารกิจสถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง จังหวัดทองถิ่นทันสมัย ในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางบก
กระทรวงคมนาคม ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย เพื่อเปนการกระจายอํานาจใน
การปกครองตนเอง ตามพระราชบั ญญัติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจ ใหแ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตอกันเรียบรอยแลว โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ทองถิ่นทันสมัย ดําเนินการบริหารจัดการงานสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง จังหวัดทองถิ่น
ทันสมัย ตามหลักเกณฑและมาตรฐาน พรอมวิธีดําเนินการตามที่กรมการขนสงทางบก กําหนด
จํานวน 15 ภารกิจ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบทายบันทึกนี้
(ลงชื่อ).............................................ผูสงมอบ
(ลงชื่อ).............................................ผูสงมอบ
(นายบริหาร กิจการขนสง)
(นายสงเสริม ทองถิ่นไทย)
ตําแหนง ขนสงจังหวัดทองถิ่นทันสมัย ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. ............
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. ............
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(นายดูแล สถานีไทย)
(..............................................)
ตําแหนงนายสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง ตําแหนง.......................................................
จังหวัดทองถิ่นทันสมัย
วันที่.............เดือน..................พ.ศ. ............
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. ............
ภาคผนวก ก
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ตัวอยาง

บัญชีภารกิจสถานีขนสง
แบบบัญชีการถายโอนภารกิจสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง จังหวัดทองถิ่นทันสมัย
ของกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ 2548
สํานักงานขนสงจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
ลําดับ
รายการ
ที่
1 ภารกิจบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน 15 ภารกิจ
2 สมุดคูม ือการปฏิบัติงานดานสถานีขนสงผูโดยสาร
3 ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการบริหารและดําเนิน
กิจการฯ
4 ภาระผูกพันตางๆ ที่กรมการขนสงทางบกกระทําตอบุคคลภายนอก
- สัญญาจัดใหมีบริการหองสุขาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอเปนหนึ่ง
- สัญญาจางเหมาทําความสะอาดสถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอเปนหนึ่ง
- สัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคาในอาคารสถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง
- สัญญาติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอเปนหนึ่ง
5 อื่นๆ บัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราว

จํานวน

หมายเหตุ

1 ชุด 6 แผน
1 ชุด 1 เลม
1 ชุด 5 แผน

2 ชุด 10 แผน
1 ชุด 5 แผน
- ชุด - แผน
1 ชุด 2 แผน
1 ชุด 1 แผน

ดูแล สถานีไทย
ลงชื่อ.....................................................
(นายดูแล สถานีไทย)
ตําแหนง นายสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง
ผูรายงาน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินคาบริการสถานีขนสง
สังกัด สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง จังหวัดทองถิ่นทันสมัย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นายจันทร
นายอังคาร
นายพุธ
นายพฤหัส
นายศุกร
นายเสาร
นางอาทิตย

วันแรก
สุขสรรค
สุดนิยม
จรัสแกว
รุกธวี
เขาละมาย
สิทธิยอด

ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่สถานีขนสง
เจาหนาที่สถานีขนสง
เจาหนาที่สถานีขนสง
เจาหนาที่สถานีขนสง
เจาหนาที่สถานีขนสง
เจาหนาที่สถานีขนสง

อัตรา อัตราคาจาง เงินชวยคาครองชีพ หมาย
เลขที่ เดือนละ พิเศษ (เดือนละ) เหตุ
1,740
5,260
46
2,360
4,640
47
2,360
4,640
48
2,360
4,640
49
2,360
4,640
50
2,360
4,640
51
2,360
4,640
52

ภาคผนวก ก

145

146

ภาคผนวก ก

ชื่อสถานีขนสง
ผูโดยสาร

1 สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง

ที่

รายละเอียดที่ดิน

เปนหนึ่ง เปนหนึ่ง ทองถิ่น
ทันสมัย

-

2

1

องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ทองถิ่น
ทันสมัย

ถายโอนให วัน เดือน ป
องคกรปกครอง ที่ถายโอน
สถานี บานพัก สวนทองถิ่น

สิ่งปลูกสราง
(หลัง)

ดูแล สถานีไทย
(ลงชื่อ)..............................................................
(นายดูแล สถานีไทย)
ตําแหนง นายสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง
ผูรายงาน

7 ไร
ทส
12 ตารางวา 1559

เลขที่/ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด เลขที่โฉนด พื้นที่ (ไร) ทะเบียน
ที่ราชพัสดุ

สถานที่ตั้งสถานีขนสงผูโดยสาร
ของกรมการขนสงทางบก

แบบบัญชีการถายโอนภารกิจสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง จังหวัดทองถิน่ ทันสมัย ของกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ 2548
สํานักงานขนสงจังหวัดทองถิ่นทันสมัย

บัญชีสิ่งกอสราง

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดการโอนทรัพยสนิ
สถานีขนสงผูโ ดยสารอําเภอเปนหนึ่ง จังหวัดทองถิ่นทันสมัย
รายการ

จํานวน
มูลคารวม
หมายเหตุ
(หนวย) (ราคา ณ วันที่ซื้อ/ไดรับทรัพยสิน)

ประเภทครุภัณฑ
ตูนิรภัยเก็บทรัพยดีแบบ 10 ส.10.852 ขนาด “19+19” 1 ตู
8,800.00
ตูเหล็กชนิดเก็บเอกสารชนิด 2 พาน
2 ตู
3,600.00
ตูปดประกาศ
4 ตู
48,000.00
โตะทํางานขาราชการระดับ 1-2
2 ตัว
3,100.00
มานั่งที่พักผูโดยสาร (ทําดวยไม)
20 ตัว
60,000.00
มานั่งมีพนักพิง
3 ตัว
มานั่งหินออน
16 ตัว
มานั่งหินออนไมมีพนักพิง
3 ตัว
แผงเหล็กสําหรับกั้นการจราจร
8 ตัว
เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสารยี่หอติดตอดีหมายเลข
1ชุด
เครื่อง 90300100 พรอมอุปกรณติดตั้งรุน TD II
เครื่องโทรสาร (แฟกซ)
14 เครื่อง
3,560.00
เครื่องรับนั่งตัวเลข 6 หลัก
1 เครื่อง
475.00
ปายเครื่องหมายจราจร
15 อัน
เกาอี้เหล็กพับไดสีแดง
20 ตัว
ถังขยะแบบ ก
41 ถัง
65,047.00
เครื่องคํานวณเลข ขนาด14 หลักรุน Dr 140 n
1 เครื่อง
4,500.00
พัดลมเพดาน แบบสาย ขนาด 16 นิ้ว ยี่หอเย็นสบาย 2 เครื่อง
2,600.00
และสดชื่น
เครื่องขยายเสียงยี่หอดังไกลขนาด 450 วัต พรอม 1 เครื่อง
8,600.00
ลําโพงและอุปกรณ
เครื่องดับเพลิงยี่หอดับทันที ขนาด 15 ปอน
4 ถัง
7,200.00
เครื่องทําน้ําเย็นยี่หอเย็นใจ
1 เครื่อง
เครื่องทําน้ําเย็นจากน้ําประปา
1 เครื่อง
สวนราชการผูโอนทรัพยสิน
สวนราชการผูรับโอนทรัพยสิน
บริหาร กิจการขนสง
สงเสริม ทองถิ่นไทย
ลงชื่อ..............................................
ลงชื่อ..............................................
ชื่อ (นายบริหาร กิจการขนสง)
ชื่อ (นายสงเสริม ทองถิ่นไทย)
ตําแหนง ขนสงจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
วันที่ 1 ส.ค. 2548
วันที่ 1 ส.ค. 2548
ภาคผนวก ก
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวอยาง
คําสั่งแตงตั้งขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่ในสถานีขนสง
คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
ที่ 999/2548
เรื่อง แตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดรักษาการในตําแหนงนายสถานีขนสงผูโดยสาร
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัด
ทองถิ่นทันสมัย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ขอ 250 จึงแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
รักษาการในตําแหนง นายสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน 3 ราย ดังรายละเอียดแนบทายนี้
ให ผู รั ก ษาการในตํ า แหน ง มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามตํ า แหน ง ที่ รั ก ษาการนั้ น ในกรณี ที่ มี
กฎหมายอื่น กฎระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่ใด ก็ใหผูรักษา
การในตําแหนงทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้น ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง
แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2548 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2548

สงเสริม ทองถิ่นไทย
(นายสงเสริม ทองถิ่นไทย)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย

ภาคผนวก ก

149

150
วุฒิ
น.บ.

ร.บ.
น.บ.
ร.ม.
ร.บ.

ชื่อ - สกุล

นายรับโอน ยินดียิ่ง

นายเดินทาง รอบเวียง

นายนโยบาย วิเคราะหมาก

1.

2.

3.

ลําดับที่

ภาคผนวก ก
รักษาการในตําแหนง

ตั้งแตวันที่

นายสถานีขนสงผูโดยสาร 1 สิงหาคม 2548
อําเภอนองสาม (เจาหนาที่
บริหารงาน 5)

ตรวจถูกตอง
เปนแบบ ตามมาตรฐาน
(นายเปนแบบ ตามมาตรฐาน)
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผน 5 สังกัดกองแผนและ
งบประมาณ องคการบริหารสวน
จังหวัดทองถิ่นทันสมัย

นิติกร 7ว
นายสถานีขนสงผูโดยสาร 1 สิงหาคม 2548
สังกัดสํานักปลัดฯ องคการบริหาร อําเภอจึงรอง (เจาหนาที่
สวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
บริหารงาน 7)

นักบริหารงานทั่วไป 6
นายสถานีขนสงผูโดยสาร 1 สิงหาคม 2548
สังกัดสํานักปลัดฯ องคการบริหาร อําเภอเปนหนึ่ง (เจาหนาที่
สวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
บริหารงาน 7)

ตําแหนง

บัญชีรายละเอียดการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดรักษาการในตําแหนง
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย ที่ 999/2548 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2548

”

”

โดยไม
ขาดจาก
ตําแหนง
เดิม

หมายเหตุ

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวอยาง
คําสั่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรื่องการจางและแตงตัง้ ลูกจางชั่วคราวของสถานีขนสง

เรื่อง

คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
ที่ 1000/2548
การจางและแตงตั้งลูกจางชั่วคราวสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง สังกัดองคการ
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ท อ งถิ่ น ทั น สมั ย กรณี การถ า ยโอนบุ ค ลากรตามพระราชบั ญ ญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
-----------------------------

ดวยคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดทองถิ่นทันสมัย ในการ
ประชุ ม ครั้งที่ 9/2548 เมื่อ วัน ที่ 22 กั น ยายน 2548 ไดมี มติ เ ห็น ชอบใหจา งและแตงตั้ งลูก จา ง
ชั่วคราวสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
จํานวน 3 ราย
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 22 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดทองถิ่นทันสมัย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ขอ 360 ขอ 366 ขอ 367 ขอ 372
ขอ 379 และขอ 383 จึงมีคําสั่งจางและแตงตั้งลูกจางชั่วคราวสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง
สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย จํานวน 3 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548-30 กันยายน 2549
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548
สงเสริม ทองถิ่นไทย
(นายสงเสริม ทองถิ่นไทย)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
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151

152
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น.ส.ขาว สะอาดตา

นายแดง แรงฤทธิ์

นายเขียว สดชืน่

2

3

ชื่อ - สกุล

1

ลําดับ
ที่
56

57

58

เจาหนาทีส่ ถานีขนสง
สถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอเปนหนึง่ จังหวัด
ทองถิ่นทันสมัย

เจาหนาทีส่ ถานีขนสง
สถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอเปนหนึง่ จังหวัด
ทองถิ่นทันสมัย

เลขที่

เจาหนาที่ธุรการ
สถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอเปนหนึง่ จังหวัด
ทองถิ่นทันสมัย

ตําแหนง/สังกัด

ตําแหนงเดิม

2,360

2,360

1,740

ตรวจถูกตองแลว

เจาหนาทีส่ ถานีขนสง
สถานีขนสงผูโดยสาร อําเภอเปนหนึง่
องคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่น
ทันสมัย

เจาหนาทีส่ ถานีขนสง
สถานีขนสงผูโดยสาร อําเภอเปนหนึง่
องคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่น
ทันสมัย

เจาหนาที่ธุรการ
สถานีขนสงผูโดยสาร อําเภอเปนหนึง่
องคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่น
ทันสมัย

ตําแหนง/สังกัด

ตําแหนงที่รับโอน

ล.0024

ล.0023

ล.0022

เลขที่

4,640

4,640

5,260

เงินเดือน

เปนแบบ ตามมาตรฐาน
(นายเปนแบบ ตามมาตรฐาน)
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

4,640

4,640

5,260

เงินเดือน

เงินชวยคา
ครองชีพพิเศษ
(เดือนละ)

2,360

2,360

1,740

เงินชวยคา
ครองชีพพิเศษ
(เดือนละ)

บัญชีรายละเอียดการจางและแตงตั้งลูกจางชั่วคราวสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย
กรณี การถายโอนบุคลากรตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดทองถิ่นทันสมัย ที่ 1000/2548 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548

1 ต.ค. 4830 ก.ย. 49

1 ต.ค. 4830 ก.ย. 49

1 ต.ค. 4830 ก.ย. 49

ตั้งแตวันที่

หมาย
เหตุ

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

09.00 น.
11.00 น.
13.00 น.*
15.00 น.
17.10 น.

08.00 น.

10.00 น.*

12.00 น.

14.00 น.

16.00 น.*

05.00
05.18
05.21
05.30
05.32
05.42
05.45
05.59
06.01
06.19
06.24
06.34
06.36
07.10
07.13
07.26
07.28
07.39
07.41
08.03
08.06
08.25

1

(อานลง)

หมายเหตุ 1. เดินรถวันละ 22-28 เที่ยว(ไป 11-14 เที่ยว กลับ 11-14 เที่ยว)
2. จํานวนรถ 13-19 คัน ลักษณะรถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2)
3. ระยะทางตลอดสาย 209 กม. ใชเวลาเดินรถ 3 ชั่วโมง 25 นาที
4. * เปนเที่ยวสํารองจะเดินรถหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับปริมาณผูโดยสาร
5. ยกเลิกตารางการเดินรถเลขที่ 3/2042/2545 และใหใชตารางนี้แทน

07.00 น.

เที่ยวตอไปออกเวลา

18.30
18.48
18.51
19.00
19.02
19.12
19.15
19.29
19.31
19.49
19.54
20.04
20.06
20.40
20.43
20.56
20.58
21.09
21.11
21.33
21.36
21.55

06.00 น.

2 - 13

14

เที่ยว

สุดหลา – ฟาเขียว

อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
ฟาเขียว

อ.ชนฟา

บ.ชนฟา

บ.ชายแดน

อ.ชายแดน

บ.ลองไป

อ.ลอง

บ.พัฒนา

อ.พัฒนาไทย

บ.เรา

อ.บานดี

สุดหลา

สถานที่หยุดรับ – สงผูโดยสาร
08.15
07.57
07.54
07.45
07.43
07.33
07.30
07.16
07.14
06.56
06.51
06.41
06.39
06.05
06.02
05.49
05.47
05.36
05.34
05.12
05.09
04.50

1

17.00 น.

14.50 น.

12.50 น.*

10.50 น.

08.50 น.

06.50 น.

(นางตรวจสอบ ถวนถี่)
นักวิชาการขนสง 6ว
2 มีนาคม 2547

ตรวจสอบ ถวนถี่

ตรวจสอบถูกตองแลว

15.50น.*

13.50 น.

11.50 น.

09.50 น.*

07.50 น.

05.50 น.

เที่ยวตอไปออกเวลา

2-13

เที่ยว

ฟาเขียว – สุดหลา

21.55
21.37
21.34
21.25
21.23
21.13
21.10
20.56
20.54
20.36
20.31
20.21
20.19
19.45
19.42
19.29
19.27
19.16
19.14
18.52
18.49
18.30

14

(อานขึ้น)

ตารางเลขที่ 30211/2547

ละเอียด พิสูจนครบ
(นางละเอียด พิสูจนครบ)
ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง
24 ส.ค. 2547

ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.
ถ.
อ.

ตัวอยาง
ตารางการเดินรถโดยสารประจําทาง (รถโดยสารปรับอากาศชัน้ 2)
หมวด 3 สายที่ 333 ชื่อเสนทาง สุดหลา – ฟาเขียว
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175

217

633

637

140

175

217

218

299

633

2

1

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

ปอ.

ปอ.

ปอ.

2

ปอ.

ปอ.

ปอ.

ปอ.

ปอ.

ปอ.

ปอ.

ปอ.

ปอ.

ปอ.

29

938

938

29

29

1

ปอ.

สายที่

มาตรฐาน

รถหมวด

เหนือสุด – สุดหลา

สุดหลา – เสียดฟา – สบสูง

สุดหลา – ชายเขา

สุดหลา – ฟาเขียว

เหนือสุด - สุดหลา

ดงภูเขา - เปนหนึ่ง

หมอกหนา – สุดหลา

เหนือสุด - สุดหลา

ฟาเขียว - สุดหลา

เหนือสุด - สุดหลา

เมืองกรุง – ฟาเขียว - ชายแดน

เมืองกรุง – สุดหลา – ฟาเขียว

เมืองกรุง – สุดหลา – ฟาเขียว

เมืองกรุง – ฟาเขียว - ชายแดน

เมืองกรุง – ฟาเขียว - ชนฟา

ชื่อเสนทาง

เที่ยวกลับ

-

-

61

640

368

883

150

38

32

46

34

164

58

694

1,026

12,800
1,220

4,062

7,360
30,160

2,860

17,660

43,200

640

920

680

3,000

-

-

3,280

1,160

13,880

20,520

7,950

1,650

2,306

25,801

-

2,300

-

11,250

25,560

33,886

4,466

-

-

62

216

342

875

150

38

32

43

35

161

28

545

574

3,156

9,950

2,171

42,680

7,796

1,680

2,100

2,509

-

2,105

-

9,506

2,005

20,106

20,920

760

640

860

700

1,240

4,320

6,840

17,500

3,000

-

-

3,220

560

10,900

11,480

จํานวน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวน จํานวนเงิน
เที่ยวไป ผูโดยสาร คาบริการ เทีย่ วไป ผูโดยสาร คาบริการ
(เที่ยว) (คน)
(บาท) (เทีย่ ว) (คน)
(บาท)

เที่ยวไป

แบบรายงานการใชสถานีขนสง
สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอเปนหนึ่ง
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549

หมายเหตุ

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการ
- กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนสงทางบก พ.ศ. 2522
- ระเบียบกระทรวงคมนาคมวาดวยการรับจายเงินคาบริการสถานีขนสง
กรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2532
- ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการบริหารและดําเนินกิจการ
สถานีขนสงผูโดยสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
- รายละเอียดแนบทายประกาศกรมการขนสงทางบกเกี่ยวกับการยื่นคําขอ
รับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสาร
- แบบ ขส.บ.64

ภาคผนวก ข
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
----------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ วรรคสี่ และ
มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แหงพระราชบั ญญัติการขนส งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐ มนตรีวา การ
กระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ สถานีขนสงผูโดยสาร ตองมีลักษณะเปนสถานที่ซึ่งใชเปนศูนยรวม กระจายและ
สับเปลี่ยนรถสําหรับการขนสงผูโดยสาร รวมทั้งเปนสถานที่ใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนสง
ประกอบดวย
(๑) อาคารสถานีซึ่งจัดใหมีพื้นที่สําหรับบริการผูโดยสาร ที่จําหนายตั๋ว โทรศัพท
สาธารณะ สว ม ที่ทํ างานของเจา หนาที่กรมการขนสงทางบก ที่จํ า หน ายสิน คา เบ็ดเตล็ด และ
เครื่องดื่ม ที่พักโดยสาร ที่พักผูประจํารถ และที่รับฝากสิ่งของ
(๒) ลานจอดรถยนตโดยสาร รถแท็กซี่ และรถสวนบุคคล
(๓) ที่สําหรับเปนอูและบริการซอมรถ
แบบ ขนาด และจํานวน ตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนดหรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ
ขอ ๒ สถานีขนสงสัตวและหรือสิ่งของ ตองมีลักษณะเปนสถานที่ซึ่งใชเปนศูนยรวม
กระจาย และสับเปลี่ยนรถสําหรับการขนสงสัตวและหรือสิ่งของ รวมทั้งเปนสถานที่ใหบริการ
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนสง และประกอบดวย

156

ภาคผนวก ข

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(๑) อาคารสถานีซึ่งจัดใหมีพื้นที่สําหรับที่ทําการ ที่ทํางานของเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางบก ที่พักสินคา ที่จําแนกสินคา โทรศัพทสาธารณะ สวม ที่พักผูประจํารถ และที่จําหนาย
สินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
(๒) คลังสินคา ที่ชั่งน้ําหนัก อาคารบรรจุหีบหอ ลานคอนเทนเนอร ลานจอดพัก
รถและลานจอดรถแท็กซี่และรถสวนบุคคล
(๓) ที่จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง และที่บริการซอมรถ
(๔) เครื่องมือเครื่องใชตามความจําเปนและเหมาะสม ไดแก รถปนจั่น รถยก
รถเข็น รถลาก เครื่องทุนแรง และเครื่องมือบรรจุหีบหอ หรือเครื่องมือเครื่องใชอื่น
แบบ ขนาด และจํานวนตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามทีก่ รมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนดหรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ
ขอ ๓ ผูใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสาร หรือสถานีขนสงสัตว
และหรือสิ่งของ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนสงทางบกพรอมดวยหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน
(ค) หลั ก ฐานแสดงกรรมสิทธิ์ห รือสิทธิก ารใช ที่ ดิน ที่ จ ะทําการก อสราง
สถานีขนสง
(ง) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด
(จ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งและทางเขาและ
ทางออกสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด
(๒) หางหุนสวนสามัญ
(ก) รายชื่อผูเปนหุนสวนทุกคน
(ข) ภายถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ง) หลั ก ฐานแสดงกรรมสิทธิ์ห รือสิทธิก ารใช ที่ดิน ที่จ ะทํ าการก อสร าง
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) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน
(จ) หลั ก ฐานแสดงกรรมสิทธิ์ห รือสิ ทธิก ารใชที่ ดิน ที่ จ ะทํ าการก อสราง
สถานีขนสง
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด
(ช) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งและทางเขาและ
ทางออกสถานีขนสง จํานวน ๔ ชุด
(๔) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เปนบริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตาง
ดาวของกรรมการของบริษัททุกคน
(ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของกรรมการของบริษัททุกคน
(จ) รายชื่อและสัญชาติของผูถือหุนทุกคน และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคน
ถือ
(ฉ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับฉบับตีพิมพ
(ช) หลัก ฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ห รื อสิทธิก ารใช ที่ ดิน ที่ จ ะทําการก อสร าง
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 เมื่ อ ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การสถานี ข นส ง ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางแลว ตองมาทําสั ญญากับกรมการขนสงทางบก
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงมติคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง หากพน
กําหนดเวลาดังกลาวใหกรมการขนสงทางบกริบหลักประกันตามขอ ๓ เสียทั้งสิ้น
ขอ ๗ ผูไดรับอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารหรือสถานีขนสงสัตว
และหรือสิ่งของผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบของกรมการขนสงทาง
บกพรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน
(ค) ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารหรือสถานีขนสง
สัตวและหรือสิ่งของ หรือใบแทน
(๒) หางหุนสวนสามัญ
(ก) รายชื่อผูเปนหุนสวนทุกคน
(ข) ภาพถายบัตรประจําตัวประชนของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน
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(๓) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน
(จ) ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารหรือสถานีขนสง
สัตวและหรือสิ่งของ หรือใบแทน
(๔) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เปนบริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดทุกคน
(ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของกรรมการบริษัททุกคน
(ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของกรรมการบริษัททุกคน
(จ) รายชื่ อ และสั ญ ชาติ ข องผู ถื อ หุ น ทุ ก คน และจํ า นวนหุ น ที่ ผู ถื อ หุ น
แตละคนถือ
(ฉ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับฉบับตีพิมพ
(ช) ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารหรือสถานีขนสง
สัตวและหรือสิ่งของ หรือใบแทน
ขอ ๘ การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารหรือ
สถานี ข นส ง สั ต ว แ ละหรื อ สิ่ ง ของตามกฎกระทรวงนี้ ให ผู อ นุ ญ าตออกใบอนุ ญ าตตามแบบ
ใบอนุญาตเดิมใหใหม
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ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสาร หรือสถานีขนสง
สัตวและหรือสิ่งของผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบของกรมการ
ขนสงทางบกพรอมดวยหลักฐานการรับแจงความของสถานีตํารวจ หรือใบอนุญาตที่ชํารุดนั้น
การอนุญาต คําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม
แตใหระบุคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย
ใหไว ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕
วีระ มุสิกพงศ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๕)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการขนส งทางบก 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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
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 วิธีปฏิบัติ อื่นใดซึ่งมิไดกําหนดไวในระเบีย บนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม
ขอ 5 ในระเบียบ
“คาบริการสถานีขนสง” หมายความวา บรรดาเงินรายรับที่เกิดจากดําเนินกิจการสถานี
ขนสงผูโดยสาร ซึ่งมีดังนี้
(1) เงินรายรับคาบริการใชสถานีขนสงตามประกาศกรมการขนสงทางบก
(2) เงินสวนลดจากการใชโทรศัพทสาธารณะ
(3) เงินรายรับจากการจัดใหมีบริการหองสุขา
(4) เงินรายรับจากการจัดใหมีบริการจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
(5) เงินรายรับจากการจัดใหมีบริการรับฝากสิ่งของ
(6) เงินรายรับจาการจัดใหมีรถรับจาง
(7) เงินรายรับคาบริการจอดรถรับจาง
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(8) เงินรายรับคาบริการรถเข็นขนสัมภาระสิ่งของ
(9) เงินรายไดอื่นๆ ซึ่งตองขอตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณีๆ 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 เงิ น ค า บริ ก ารสถานี ขนส ง จะนํ า ไปจ า ยหรื อ ก อ หนี้ ผู ก พัน ได เ ฉพาะรายจ า ยที่
เกี่ยวกับกิจการสถานีขนสงหรืออํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ใหแกผูโดยสาร
การจ า ยหรื อ ก อ หนี้ ผู ก พั น ให ป ฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั บ การจ า ยและการก อ หนี้ ผู ก พั น เงิ น
งบประมาณรายจาย เวนแตจะไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
ขอ 10 รายจายตอไปนี้ หามจายจากเงินคาบริการสถานีขนสง
(1) รายจายเปนเงินยืม เวนแตการยืมเพื่อทดรองใชจายในการปฏิบัติงานของ
สถานีขนสง
(2) รายจายในลักษณะบําเหน็จบํานาญและเงินสงเคราะหอื่นๆ
(3) รายจายเปนคาจางลูกจาง
(4) รายจายเพื่อซื้อยานพาหนะ
(5) รายจายคาครุภัณฑซึ่งมีราคาเกินกวาหนวยละหนึ่งหมื่นบาท
(6) รายจายคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาเกินกวาสามหมื่นบาท
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รายจายตาม (3) ถาจําเปนตองจาย ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง สวนรายจาย
ตาม (4) (5) และ (6) ถามีความจําเปนตองจายใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอน
ขอ 11 ภายใตบังคับขอ 9 อํานาจอนุมัติสั่งจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันเงินคาบริการสถานี
ขนสงใหเปนไปเชนเดียวกับการจายเงินงบประมาณรายจาย
ขอ 12 เมื่อสิ้นเดือนหนึ่งๆ 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 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
(ลงชื่อ) มนตรี พงษพานิช
(นายมนตรี พงษพานิช)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
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ระเบียบกรมการขนสงทางบก
วาดวยการบริหารและดําเนินกิจการสถานีขนสงผูโดยสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
--------------------------ดวยกรมการขนสงทางบกตองดําเนินการถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการสถานี
ขนสงผูโดยสารบางสวนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความจําเปนที่หนวยงานผูรับโอน
ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสถานี ตลอดจนตอง
สามารถบริหารจัดการสถานีใหเปนไปอยางเรียบรอยมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อการใหดําเนินการ
และบริห ารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนแนวทาง
เดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 115 และมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติการขนสงทาง
บก พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนสงทางบกออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการบริหารและดําเนิน
กิจการสถานีขนสงผูโดยสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหรองอธิบดี (ฝายบริหาร) กรมการขนสงทางบก รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินงานสถานีขนสงผูโดยสารตองปฏิบัติให
เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และตองดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารไมวาจะออก
โดยกรมการขนสงทางบกหรือ หนว ยงานอื่น ตลอดจนต องบริ หารจัดการงานสถานีขนสง ให
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 ใหดําเนินการติดตั้งปายแนะนําและเครือ่ งหมาย
จราจรใหเปนไปตามมาตรฐานอยางชัดเจนและเหมาะสม
ขอ 9 การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี ตองจัดใหมีการรักษาความสะอาด ปรับปรุง
ภูมิทัศน และบริเวณโดยรอบสถานีขนสงใหมีความสะอาดสวยงาม
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ขอ 10 การรักษาความปลอดภัย ตองจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานี
ตลอดเวลา และควรติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอื่น เชน โทรทัศนวงจรปด
ขอ 11 การประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทางตองดําเนินการอยางนอย ดังนี้
(1) จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธที่มีความรูดานภาษาและการประชาสัมพันธ
(2) จั ด ให มี ร ะบบการประชาสั ม พั น ธ ที่ ทั น สมั ย พร อ มทั้ ง เอกสารแนะนํ า
เกี่ยวกับการเดินทาง
ขอ 12 การติ ด ตั้ ง ป า ยโฆษณาในบริ เ วณสถานี ข นส ง ควรจั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ห รื อ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการพิจารณาใหมีการโฆษณาภายในสถานีขนสง เปนการเฉพาะ
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) ติด ตั้งปา ยแสดงอัตราคาบริการสํา หรั บรถยนต รับจา งแตล ะประเภทให
สามารถมองเห็นไดชัดเจน
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ขอ 17 การจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ ตองกําหนดจุดการใหบริการโดยคํานึงถึง
ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย กําหนดอัตราคาบริการอยางเปนธรรม พรอมกับติดตั้งปาย
แสดงอัตราคาบริการใหเห็นไดชัดเจน
ขอ 18 การจั ด หา ดู แ ล ซ อ มแซม บํา รุ ง รั ก ษา อาคารสถานที่ และวั สดุ อุ ป กรณ ต อ ง
ดําเนินการตรวจตราดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุง ซอมแซมอาคารสถานีขนสงและบริเวณโดยรอบ
สถานที่และวัสดุอุปกรณที่ใชในกิจการสถานีขนสงใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดความปลอดภัย ตลอดจนจัดใหมีสิ่งปลูกสราง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณสําหรับใชในการดําเนิน
กิจการสถานีขนสงใหเกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจแกผูใชบริการ
หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ขอ 19 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดเก็บคาบริการสถานีขนสงใหเปนไปตาม
อัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด
ขอ 20 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองควบคุม กํากับ ดูแล และจัดระเบียบใหรถตาม
ประเภทที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดไว เขาหยุดและจอดเพื่อรับสง
ผูโดยสาร ณ สถานีขนสงผูโดยสาร
ขอ 21 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับถายโอนตองจัดใหมีสมุดทะเบียนการเดินรถที่
ผานเขาออกสถานีขนสงตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ และตองเก็บรักษาไวในที่ทําการของ
สถานีขนสงแหงนั้น พรอมที่จะใหตรวจสอบไดตลอดเวลา
ขอ 22 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองควบคุม ดูแล และจัดใหเจาหนาที่หรือบุคคล
ผูอยูในความรับผิดชอบของตนที่มีหนาที่เกี่ยวของกับสถานีขนสง แตงกายใหเรียบรอยหรือมี
เครื่องแบบประจําและตองติดปายชื่อใหเห็นไดชัดเจนขณะปฏิบัติหนาที่
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548
(นายปยะพันธ จัมปาสุต)
อธิบดีกรมการขนสงทางบก
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สมุดทะเบียนการเดินรถ
สถานีขนสงผูโ ดยสาร...........................................................
ทะเบียนการเดินรถ
ประจําวันที่

ลําดับที่

หมวด

สายที่

เลขขางรถ

เลขทะเบียน

เวลาถึง

เวลาออก
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมการขนสงทางบก เกี่ยวกับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและ
ดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสาร
1. คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต
ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารตองเปนนิติบุคคล
(หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด) ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารและ
(ก) ในกรณีที่ เปนหางหุน สวนสามัญจดทะเบี ยน ผูเ ปน หุนส วนทั้งหมดตองมี
สัญชาติไทย
(ข) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดชอบ
ทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปน
ของผูเปนหุนสวนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
(ค) ในกรณี ที่ เ ป น บริ ษั ท จํ า กั ด กรรมการบริ ษั ท จํ า นวนไม น อ ยกึ่ ง หนึ่ ง ต อ งมี
สัญชาติไทยและทุนของบริษัทจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของผูถือหุนซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หรือตองเปนของหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือตองเปนของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือองคกรของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ และ
บริษัทจํากัดนั้นตองไมมีขอบังคับอนุญาตใหมีการออกหุนชนิดออกใหแกผูถือ
(ง) ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ตองมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจํากัดไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดตองเปนของผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
ในกรณีที่ผูถือหุนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหางหุนสวนสามัญจด
ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ผูถือหุนดังกลาวจะตองมีลกั ษณะ
ตาม ขอ (ก) (ข) (ค) และ (ง) แลวแตกรณี
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2. เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน
2.1 สิทธิในที่ดิน
ในวั น ยื่ น คํ า ขอ ผู ยื่ น คํ า ขอต อ งมี ห ลั ก ฐานแสดงกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ต าม
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 ลักษณะของที่ดิน
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 ซึ่งมีความกวางดานหนาติดกับทางหลวงหรือทางสาธารณะหรือทาง
เชื่อมไมนอยกวา 80 เมตร หรือตามที่ทางราชการเห็นสมควร
3. เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานีขนสง
3.1 ผังบริเวณ
(ก) การวางผังอาคารสถานีขนสงผูโดยสารรวมทั้งปลูกสรางอื่นๆ ภายใน
บริเวณที่ดินที่จัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสาร ตองเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด หรือ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ โดยเมื่อจัดวางผังสถานีขนสงผูโดยสารแลว อาคาร
สถานีจะตองอยูในตําแหนงที่ไมมีสิ่งปลูกสรางอื่นใดปดดานหนาอาคารสถานีขนสงผูโดยสารเมื่อ
มองจากทางหลวงหรือทางสาธารณะหรือทางเชื่อมที่เปนทางเขาบริเวณสถานีขนสง
(ข) บริเวณที่ดินที่จะจัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสารตองมีรั้วลอมรอบ ถาไมมี
รั้วลอมรอบก็ตองจัดใหมีถนนกวางอยางนอย 6 เมตร และหรือกําหนดแนวอาคารหรือทางเขาที่จะ
กอสรางใหอยูหางจากเขตที่ดินที่จะจัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสารไมนอยกวา 6 เมตร
(ค) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูติดถนนรอบสถานีขนสงผูโดยสารตาม (ข)
หรือที่อยูริมทางเชื่อมที่ใชเปนทางเขาและทางออกตามขอ 2, 3 (ข) ตองไมเปนโรงภาพยนตร
ตลาดสด หรือ สิ่งปลูกสรางอื่นใด อันทําใหเกิดความไมสะดวกแกการจราจรที่จะใชสถานีขนสง
ผูโดยสารหรือกอใหเกิดสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งสกปรกในบริเวณใกลสถานีขนสงผูโดยสาร
(ง) การวางผังบริเวณที่จะกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใกลที่ดินที่จะ
จัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสารและทางเชื่อมเพื่อใชเปนทางเขาและทางออก ตองไดรับความเห็นชอบ
จากกรมการขนสงทางบกกอน
3.2 สถานีขนสงผูโดยสาร
(ก) สถานีขนสงผูโดยสารตองประกอบดวย
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(1) อาคารสถานีซึ่งจัดใหมีพื้นที่สําหรับบริการผูโดยสาร ที่จําหนายตั๋ว
โทรศัพทสาธารณะ หองสุขา ที่ทํางานของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก ที่จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด
ที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ที่พักผูโดยสาร และที่รับฝากสิ่งของ
(2) ลานจอดรถยนตโดยสาร รถแท็กซี่และรถสวนบุคคล
(3) ที่สําหรับเปนอูบริการซอมรถ
(ข) แบบ ขนาด และจํานวน ตาม (1) (2) และ (3) ตองเปนไปตามที่กรมการ
ขนส ง ทางบกกํ า หนดหรื อ ตามที่ ก รมการขนส ง ทางบกให ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ โดยผู ข อรั บ
ใบอนุญาตตองระบุไวในคําขอวาประสงคจะใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนดหรือ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ
(ค) ความตองการขั้นตนในการจัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสาร จะตองกอสราง
อาคารและสิ่งปลูกสรางตามแบบแปลนและรายละเอียดของกรมการขนสงทางบกหรือตามที่
กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ และจัดใหมีอุปกรณที่จําเปนและดําเนินการดังตอไปนี้
(1) กอสรางอาคารสถานีและสิ่งปลูกสราง ตามแบบ
(2) กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอยกวา 20 เซนติเมตร
ตามแบบ
(3) กอสรางทอระบายน้ําและระบบระบายน้ําภายในบริเวณสถานีและ
ตอเชื่อมกับภายนอก ตามแบบ
(4) จัดให มีกระแสไฟฟาโดยปกเสาพาดสาย รวมทั้งติด ตั้ งอุ ปกรณ
หมอแปลงมาตรวัด ฯลฯ ในบริเวณสถานีและอาคารสิ่งปลูกสราง
(5) จัดใหมีน้ําใชบริโภคและใชงานสถานี โดยตอและวางทอน้ําประปา
ไปยั งสถานี และอาคารสิ่งปลูกสราง ตามแบบ ใหใชการไดดี ในกรณีที่ ไมมีบริ การน้ําประปา
จะตองเจาะบอน้ําบาดาล รวมทั้งจัดและติดตั้งอุปกรณใหสามารถจายน้ําได
(6) กอสรางทางเชื่อมเขาและออกสถานีเปนชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาไมนอยกวา 20 เซนติเมตร ตามแบบ
(7) จัดใหมีเกาอี้สําหรับผูโดยสาร ตามแบบ และจํ านวนที่กรมการ
ขนสงทางบกเห็นชอบ
(8) จัดทําแผนปายชื่อสถานีและเสาธง ตามแบบ
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(9) จัดใหมีเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณตามความเหมาะสม
(10) จัด ให มี ข องเบ็ ด เตล็ ด เช น ถั ง ทิ้ง ขยะ เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ป า ยบอก
เสนทางรถโดยสารประจําทาง ฯลฯ ตามความจําเปน
(11) ปลูกหญา ตนไม ฯลฯ รวมทั้งจัดบริเวณ ตามผัง
(12) จัดใหมีหองทํางานเจาหนาที่ พรอมติดเครื่องปรับอากาศ
(13) กอสรางหรือจัดใหมีสิ่งอื่นตามที่กรมการขนสงทางบกเห็นสมควร
สถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานบริการลางรถ สถานที่ใหเชาจอดรถ ฯลฯ ภายในบริเวณสถานี
ดวยก็ไดหากมีบริเวณเพียงพอและกรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ
4. หลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
4.1 หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
(ก) หนั งสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริ ษั ทแสดงการจดทะเบี ยน
หุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน
(จ) หลั ก ฐานแสดงกรรมสิท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารใช ที่ ดิน ที่ จ ะทํ า การก อ สร า ง
สถานี
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนสง จํานวน 4 ชุด
(ช) แบบแปลน แผนผั ง และผั ง บริ เ วณแสดงตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง ทางเข า และ
ทางออกสถานีขนสง จํานวน 4 ชุด
4.2 บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของกรรมการของบริษัททุกคน
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(ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน
(จ) รายชื่อและสัญชาติของผูถือหุนทุกคน และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ
คนถือ
(ฉ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับฉบับตีพิมพ
(ช) หลั ก ฐานแสดงกรรมสิท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารใช ที่ ดิ น ที่ จ ะทํ า การก อ สร า ง
สถานี
(ฌ) แบบแปลน แผนผั ง และผั ง บริ เ วณแสดงตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง ทางเข า และ
ทางออกสถานีขนสง จํานวน 4 ชุด
5. หลักประกันการปฏิบัติตามคําขอรับใบอนุญาต
ผูขอรับใบอนุญาตตองนําหลักประกันตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน เปน
จํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) มาวางไวกับกรมการขนสงทางบกพรอมหลักฐาน
ประกอบการขอในขอ 4 เพื่อประกันการปฏิบัติตามคําขอรับใบอนุญาต
5.1 เงินสด
5.2 เช็คหรือตั๋วแลกเงินที่ธนาคารในประเทศรับรอง โดยลงวันที่สั่งจายในวันยื่น
คําขอรับใบอนุญาต
กรมการขนสงทางบกจะคืนหลักประกันใหสําหรับผูขอรับใบอนุญาตรายที่ไมอยู
ในเงื่อนไขที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูไดรับใบอนุญาต
6. เงื่อนไขในการทําสัญญา
6.1 เมื่ อ คณะกรรมการควบคุ ม การขนส ง ทางบกกลาง มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห ผู ข อรั บ
ใบอนุญาตรายใดสมควรเปนผูไดรับอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตรายนั้นตองมาทําสัญญาจัดตั้งและ
ดําเนินการสถานีขนสงผูโดยสารกับกรมการขนสงทางบก ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงมติ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง
6.2 ในวันทําสัญญา ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ใชประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายเปนเวลาไมนอยกวา 20 ป โดยปราศจากภาระติดพัน
ใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ที่ ดินเปนของบุคคลอื่น ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นหลักฐานแสดงการจด
ทะเบียนการไดมาซึ่งสิทธิใชประโยชนในที่ดินดังกลาวเปนสิทธิเก็บกินตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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หากผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนขอ
ใดขอหนึ่ง ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ์ และกรมการขนสงทางบกมีสิทธิริบหลักประกัน
ตามขอ 5 เสียทั้งสิ้นและมีสิทธิพิจารณาผูขอรับใบอนุญาตรายอื่นตอไป
7. สิทธิประโยชนและหนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง
7.1 ผูไ ด รับใบอนุ ญาตมีสิทธิเ รีย กเก็บคาบริก ารเกี่ย วกับการดํ า เนินการสถานี
ขนสงไดไมเกินอัตราตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด
การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราค า บริ ก ารตามวรรคหนึ่ ง ต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ าก
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)
รถหมวด.................สายที่..................ชื่อเสนทาง........................................ชื่อผูประกอบการขนสง......................
ประจําวันที่........................................
รถเขาใชสถานีขนสงฯ รวม ................................. เที่ยว จํานวนรถ................. คัน
จํานวนเงินรวม ................................. บาท จํานวนกลอง.............คัน
ผูโดยสารใชสถานีขนสงฯ รวม ................................. คน จํานวนรถขึ้น............ คัน
(ลงชื่อ)......................................................... นายสถานีขนสงผูโดยสาร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

เลขทะเบียนรถ

เลขขางรถ

เวลา
ถึง

เวลา
ออก

จํานวน
ผูโดยสาร

ลงชื่อผูประจํารถ

จํานวน
ที่นั่ง

หมายเหตุ
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ตัวอยางสัญญา
-

178

ตัวอยางสัญญาติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสง
ตัวอยางสัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคาในอาคารสถานีขนสง
ตัวอยางสัญญาจัดใหมีบริการหองสุขาในอาคารสถานีขนสง
ตัวอยางสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัย

ภาคผนวก ค

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวอยาง

สัญญาเลขที่ สน. 1/2546

สัญญาติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสง
.................................................................
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ .......................................................................................................
เมื่อวันที่.............................ระหวาง ...................................................................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูอนุญาต” ฝายหนึ่งกับ..............................สํานักงานใหญตั้งอยู
เลขที่................ซอย......................ถนน............................แขวง...............................................
เขต...................................จังหวัด..............................โดย.................................................................
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน..............................................
ที่...............................ลงวันที่.................................เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...............................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับอนุญาต” อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 ผูอนุญาตตกลงใหผูรับอนุญาตทําการติดตั้งปายโฆษณาเพื่อประกอบธุรกิจการ
โฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารที่กําหนดไวในบัญชีรายชื่อสถานีขนสงผูโดยสารแนบทาย
สัญญานี้ไดแหงละไมเกิน 10 ปายโฆษณา มีกําหนดเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่...............................
ถึง................................................................โดยผูรับอนุญาตตกลงจายเงินคาตอบแทนในการติดตั้ง
ปายโฆษณาใหแก ผูอนุญาตเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ.................................................บาท
(..........................................................)
ถาผูรับอนุญาตประสงคจะทําการติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารแหง
อื่นนอกจากสถานีขนสงผูโดยสารที่กําหนดไวในบัญชีรายชื่อสถานีขนสงผูโดยสารแนบทาย
สั ญญานี้จ ะต อ งได รับอนุญาตเปน หนังสือ จากผูอนุญาตกอน และผูรับอนุญ าตจะต องจ า ยเงิ น
คาตอบแทนในการติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารแหงอื่นนอกเหนือจากสถานี
ขนสงผูโดยสารที่กําหนดไวในบัญชีรายชื่อสถานีขนสงผูโดยสารแนบทายสัญญานี้ใหแกผูรับ
อนุญาตในอัตราแหงละ ............................ บาท (...................................................) ตอเดือน
นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตใหติดตั้ง
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ผูรับอนุญาตตกลงจะนําเงินคาตอบแทนในการติดตั้งปายโฆษณามาชําระใหแกผูอนุญาต
ณ ...........................................เปนการลวงหนาภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และสําหรับเงิน
คาตอบแทนของเดือนสุดทายผูรับอนุญาตจะตองจายลวงหนากอนถึงเวลาที่จะตองชําระตามปกติ
หนึ่งงวดโดยผูอนุญาตจะออกใบเสร็จรับเงินใหไวเปนหลักฐานทุกครั้งที่ไดรับเงินคาตอบแทน
ขอ 2 แผนปายโฆษณา จะตองทําดวยโลหะหรือพลาสติกหรือวัสดุที่ไมเปนสนิมหรือ
วัสดุที่ผูอนุญาตใหความเห็นชอบและจะตองมีขนาดความกวางไมเกิน 1.30 เมตร ความยาวไมเกิน
2.50 เมตร ความหนาไมเกิน 0.30 เมตร
ขอ 3 ผูรับอนุญาตจะตองนําภาพ และขอความที่จะใชโฆษณาบนแผนปายโฆษณาให
ผูอนุญาตหรือตัวแทน ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอนุญาตใหความเห็นชอบกอนทุกครั้ง และจะติดตัง้
ปายโฆษณาไดเมื่อผูอนุญาตหรือตัวแทนซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอนุญาตใหความเห็นชอบแลว
เทานั้น
แมภาพและขอความในแผนปายโฆษณาจะไดติดตั้งไปแลวโดยความเห็นชอบตามวรรค
แรกก็ตาม หากผูอนุญาตเห็นวามีความไมเหมาะสมปรากฏขึ้นภายหลังไมวาเพราะเหตุใดๆ เมื่อผู
อนุญาตมีหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบแลว ผูรับอนุญาตตองรีบดําเนินการแกไข ถอน รื้อหรือ
ยายปายโฆษณาดังกลาว ตามที่ผูอนุญาตกําหนดและภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตกําหนด ดวย
คาใชจายของผูรับอนุญาตเอง
หากผูรับอนุญาตไมดําเนินการแกไข ถอน รื้อหรือยายปายโฆษณาดังกลาวภายในเวลาที่
กําหนด ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตหรือเจาหนาที่ของผูอนุญาตทําการแกไข ถอน รื้อหรือยาย
ปายโฆษณาดังกลาวได โดยผูรับอนุญาตยังคงตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเสมือนหนึ่ง
เปนการกระทําของตนเองดวย
ขอ 4 ผูอนุญาตเปนผูดําเนินการติดตั้งปายโฆษณา มิเตอรไฟฟาและเครื่องอุปกรณตางๆ
โดยคาใชจายของผูรับอนุญาตเอง และเปนผูชําระคากระแสไฟฟาทั้งหมด รวมทั้งเปนผูดูแลรักษา
แผนปายโฆษณาและสถานที่ติดตั้งแผนปายโฆษณาใหสะอาดเรียบรอย และใหอยูในสภาพที่
ปลอดภั ย อยู เ สมอ หากแผ น ป า ยโฆษณาเกิ ด ชํ า รุ ด เสี ย หายหรื อ สู ญ หาย ผู รั บ อนุ ญ าตมี ห น า ที่
รับผิดชอบซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพดีดวยคาใชจายของผูรับอนุญาตเอง
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ผูรับอนุญาตตกลงที่จะเปนผูชําระคาภาษีปาย คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นใดที่เกิดมี
ขึ้นจากการติดตั้งปายโฆษณา ตามสัญญานี้เองทั้งสิ้น
ขอ 5 หากแผนปายโฆษณาตามสัญญานี้กอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของบุคคลใด
ก็ดี หรือไดกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูอนุญาตหรือของบุคคลใดก็ดี ผูรับอนุญาต
ตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเองทั้งสิ้น
ขอ 6 ผูรับอนุญาตตกลงวาจะไมนําสิทธิในการติดตั้งปายโฆษณานี้ทั้งหมด หรือแต
บางสวนไปใหผูอื่นรับชวงดําเนินการตอหรือมีพฤติการณที่สอแสดงวาผูรับอนุญาตยินยอมหรือจัด
ใหผูอื่นรับชวงก็ดี โดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอนุญาต ถือวาผูรับอนุญาตผิดสัญญา และ
จะตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใหผูอื่นรับชวงดําเนินการหรือโอนตอไป หรือทํา
การแทนโดยพลการทุกประการ
ผูรับอนุญาตจะตองติดตั้งปายโฆษณาเพื่อธุรกิจการโฆษณาเพียงอยางเดียว โดยตองมี
ข อ ความสุ ภ าพ ไม ขั ด ต อ กฎหมายหรื อ ศี ล ธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง ามของ
ประชาชนและห ามใชปายโฆษณาเปนที่แสดงภาพหรือตัวอักษรในลักษณะการติชม โฆษณา
ชักชวน สนับสนุน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการทางการเมืองหรือเปนการใสความผูอื่น โดย
ประการที่นาจะทําใหผูอื่นตองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือใชปายโฆษณาเปนที่แสวงหาผลประโยชน
ในทางอื่นโดยมิชอบ
ขอ 7 ผูอนุญาตมีสิทธิที่จะอนุญาตใหบุคคลอื่น ติดตั้งปายโฆษณาภายในบริเวณสถานี
ขนสงผูโดยสารแหงเดียวกันกับที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ไดอีก โดยผูรับอนุญาตจะไมโตแยง
คัดคานหรือเรียกรองสิทธิหรือคาเสียหายใดๆ จากผูอนุญาต
ขอ 8 ในระหวางอายุสัญญานี้ ถาสถานีขนสงผูโดยสารแหงหนึ่งแหงใดปดดําเนินการ
หรือปด ซอ มแซมชั่ วคราว หรือป ด งดใชห รือมีป ระกาศยกเลิก ไม ว าด ว ยเหตุ ใ ดๆ ก็ ตาม ผู รั บ
อนุญาตไมมีสิทธิขอคืนหรือลดหยอนเงิน คาตอบแทนที่ไ ด ชําระไปแลว ไมวาทั้ งหมดหรื อ แต
บางสวน หรือเรียกรองใหสถานีขนสงผูโดยสารแหงอื่นติดตั้งปายโฆษณาชดเชยแทน
ขอ 9 ในระหวางอายุสัญญานี้ ถาผูอนุญาตตองการสถานที่ที่ติดตั้งปายโฆษณาคืนเพื่อ
ประโยชนของทางราชการ หรือเพื่อความเหมาะสมใดๆ ของทางราชการ และเมื่อผูอนุญาตไดแจง
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เปนหนังสือใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนา 30 วันแลว ผูรับอนุญาตยินยอมรื้อถอนปายโฆษณา
ออกไปทันที โดยผูอนุญาตไมจําเปนตองคืนเงินคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่ชําระไปแลว และไมมี
สิทธิ์เรียกรองคาเสียหายหรือประโยชนตอบแทนใดๆ จากผูอนุญาตอีก หากผูรับอนุญาตไมรื้อถอน
ออกไปภายในกําหนดดังกลาว ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตบอกเลิกสัญญา และรื้อถอนปาย
โฆษณาออกไดทันที และผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในคาใชจายที่ผูอนุญาตไดจายไปเพื่อการรื้อ
ถอนปายโฆษณานี้ทั้งสิ้น
ขอ 10 ในวันทําสัญญานี้ ผูรับอนุญาตไดนําสัญญาค้ําประกันของธนาคาร........................
จํากัด(มหาชน) สาขา..............................เลขที่................................. ลงวันที่..........................จํานวน
..........................บาท (..........................................) มามอบไวใหแกผูอนุญาตเพื่อเปนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาและเปนหลักประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นตามสัญญา และเหตุอื่น
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งปายโฆษณานี้ดวย
หลักประกันนี้ ผูอนุญาตจะคืนใหแกผูรับอนุญาตเมื่อผูรับอนุญาตพนจากขอผูกพันตาม
สัญญานี้แลว
ขอ 11 ถาผูรับอนุญาตไมชําระคาตอบแทนในการติดตั้งปายโฆษณาในกําหนดเวลาตาม
สัญญา ขอ 1 วรรคสาม หรือไมทําการแกไข รื้อถอนหรือยายแผนปายโฆษณาตามสัญญา ขอ 3
วรรคสอง ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตปรับเงินในอัตราวันละ...............บาท (.........................)
การผิดนัดชําระคาตอบแทนดังกลาวตามวรรคแรก นอกจากผูรับอนุญาตจะตองเสีย
คาปรับตามอัตราที่กําหนดดังกลาวแลว ผูอนุญาตยังคงไวซึ่งสิทธิในการจะบอกเลิกสัญญาและ
เรียกคาเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากการผิดนัดชําระคาตอบแทนไดอีก โดยไมตองคืนเงินคาตอบแทน
หรือคาปรับที่ผูอนุญาตไดรับไวกอนแลว
ขอ 12 เมื่อผูอนุญาตประพฤติผิด หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูอนุญาตมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยไมตองมีหนังสือบอกกลาวลวงหนา พรอมทั้งมีอํานาจ รื้อถอน ถอด
หรือยายปายโฆษณาและอุปกรณตางๆ ออกไดทันที โดยไมตองคืนเงินคาตอบแทนหรือคาปรับที่ผู
อนุญาตไดรับไวกอนแลว ทั้งนี้ผูรับอนุญาตยังคงตองรับผิดในความเสียหายที่มีอยูหรือที่อาจจะเกิด
มีขึ้นตอไปดวย
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ขอ 13 เมื่อสั ญ ญานี้ สิ้น สุ ด ลงเพราะเหตุ ใ ดๆ นอกจากที่ก ล า วไว ใ นสั ญญาข อ 9 ผูรั บ
อนุญาตจะตองรื้อถอน ถอด ปายโฆษณาและอุปกรณตางๆ ในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง
ออกไปภายใน 30 วัน นับแตวันที่สัญญานี้สิ้นสุดลงหรือนับแตวันเลิกสัญญาเปนตนไป ถาผูรับ
อนุ ญ าตเพิก เฉยไม รื้อ ถอน หรือ ถอดป า ยโฆษณาพรอ มทั้ ง อุ ป กรณ ต า งๆ ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการรื้อ ถอน หรือถอดปายโฆษณาและอุปกรณ
ตางๆ ออกไดทันทีโดยไมตองบอกลวงหนาและคาใชจายที่ผูอนุญาตไดใชจายไปเพราะการนี้ ผูรับ
อนุญาตตองรับผิดชอบชดใชคืนใหผูอนุญาตทั้งสิ้นดวย
ขอ 14 ผูอนุญาตและผูรับอนุญาตตกลงยินยอมกันวา หากมีกรณีฟองรองตอศาลเกี่ยวกับ
สัญญานี้ใหนําคดีที่ศาลแพงกรุงเทพมหานครเทานั้น
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความเดียวกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตาง
เก็บรักษาไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ..........................................................ผูอนุญาต
(.....................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับอนุญาต
(.....................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.....................................................)
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ตัวอยาง
สัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคาในอาคารสถานีขนสง................................
......................................................
สัญญานี้ทําขึ้นที่สํานักงานขนสงจังหวัด......................................ถนน.............................
ตําบล............................................อําเภอ.............................................จังหวัด................................
เมื่อวันที่....................เดือน..........................พ.ศ. .........................ระหวาง.........................................
โดย.....................................................................................................................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูอนุญาต” ฝายหนึ่ง กับ.......................อายุ.........ป สัญชาติ................
ตั้งบานเรือนอยูที่..............ถนน...................ตําบล...................อําเภอ.................จังหวัด....................
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับอนุญาต” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดตกลงทําหนังสือสัญญาจัด
ใหมีบริการจําหนายสินคาไวตอกัน ดังมีขอความตอไปนี้.ขอ 1 ผูอนุญาตตกลงใหผูรับอนุญาตเปนผูจัดใหมีบริการจําหนายสินคาในอาคารสถานี
ขนสงผูโดยสาร.................................................ปรากฏรายละเอียดเนื้อที่และที่ตั้งตามแบบแปลน
แผนผังแนบทายสัญญานี้ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย มีกําหนดระยะเวลา.......................ป
นับตั้งแตวันที่..................เดือน...........................พ.ศ. .......................ถึงวันที่.......................
เดือน...............................พ.ศ. ......................แตในกรณี “ผูอนุญาต” ไดถายโอนการบริหารงานสถานี
ขนสงผูโดยสารใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ใหสัญญานี้สิ้นสุดลงโดยมิตองบอกกลาว
ขอ 2 สินคาซึ่งผูรับอนุญาตนํามาจําหนายตามขอ 1 ตองมีราคาไมเกินราคาที่จําหนายใน
ทองตลาดทั่วไปและหากผูอนุญาตพิจารณาเห็นวาสินคาชนิดใดไมเหมาะสมที่จะนํามาจําหนายใน
บริเวณสถานี.............................................ดวยประการใดก็ตาม ผูอนุญาตมีสิทธิที่จะบอกกลาวให
ผูรับอนุญาตระงับการจําหนายสินคาชนิดนั้นๆ โดยผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามทันที
ขอ 3 ผูรับอนุญาตตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดใหมีบริการจําหนายสินคาใหแกผู
อนุญาตเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ................................บาท (..................................................)
โดยผูรับอนุญาตตกลงจะนําเงินมาชําระใหที่สํานักงานขนสงจังหวัด................................................
เปนการลวงหนา ภายในวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน แตสําหรับเงินคาตอบแทนของงวดเดือนสุดทาย
ผูรับอนุญาตยินยอมจายใหผูอนุญาตลวงหนากอนถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระตามปกติเปนเวลา
หนึ่งงวด
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ในการรับชําระเงินคาตอบแทนดังกลาว ผูอนุญาตตองออกใบเสร็จรับเงินใหผูรับอนุญาต
ไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
ขอ 4 คา ภาษีอากรตางๆ ที่กฎหมายบัญญัติใ หตอ งเสีย เนื่องจากการจัด ใหมี บริ ก าร
จําหนายสินคา ผูรับอนุญาตตกลงยินยอมเปนผูชําระแทนทั้งสิ้น
ขอ 5 ผูรับอนุญาตตกลงเปนผูดําเนินการกอสรางรานคาใหเสร็จสมบูรณอยูในสภาพ
เรียบรอยมั่นคงแข็งแรงตามแบบและรายละเอียดที่ผูอนุญาตกําหนดแนบทายสัญญานี้ใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันทําสัญญา ดวยคาใชจายของผูรับอนุญาตเอง และบรรดาสิ่งปลูก
สรางและอุปกรณที่ผูรับอนุญาตไดทําการกอสรางใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูอนุญาตทันที โดย
ผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาใชจายหรือคาทดแทนใดๆ จากผูอนุญาตทั้งสิ้น
ขอ 6 ผูรับอนุญาตสัญญาวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้.6.1 จัดทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกรานคาอยูเสมอ
6.2 ชําระคาน้ําประปาเอง
6.3 จัดใหมีไฟฟาและแสงสวางใหเพียงพอ โดยรับผิดชอบชําระคากระแสไฟฟาเอง
6.4 ต องจั ดให มี บริ การจํ าหน ายสิ นค าแต เพี ยงอย างเดี ยว ห ามใช ร านค าเป นที่
แสวงหาประโยชนในทางอื่น
ขอ 7 ผูรับอนุญาตตองยินยอมใหผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่ของผูอนุญาตเขา
ตรวจตราความเรียบรอยของรานคาตามสัญญานี้ไดตามสมควร
ขอ 8 ผูรับอนุญาตมีหนาที่บํารุงรักษา ซอมแซมสิ่งชํารุดทุกประการของรานคาและ
เครื่องอุปกรณตางๆ ใหคงอยูในสภาพเรียบรอยภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันที่ผูรับอนุญาต
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูอนุญาตดวยคาใชจายของผูรับอนุญาตเอง
ขอ 9 ผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมทําการดัดแปลงและหรือตอเติมรานคาตามสัญญานี้
เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูอนุญาต และบรรดาสิ่งปลูกสรางและเครื่องอุปกรณ
ที่ผูรับอนุญาตไดทําการดัดแปลงและหรือตอเติมรานคาก็ดี หรือที่ไดซอมแซมตามสัญญาขอ 8 ก็ดี
ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูอนุญาตทันที โดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาใชจายหรือคาทดแทน
ใดๆ จากผูอนุญาตทั้งสิ้น
ภาคผนวก ค

185

มาตรฐานสถานีขนสงทางบก

ผูรับอนุญาตยินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดแตการซอมแซม ดัดแปลงและ
หรือตอเติมรานคา (หากมี) โดยสิ้นเชิง
ขอ 10 ผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมนํารานคารายนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนไปใหผูอื่นรับ
ชวง เพื่อจัดใหมีบริการจําหนายสินคาหรือแมเพียงพฤติการณที่สอแสดงใหเห็นวาผูรับอนุญาตได
จัดใหผูอื่นรับชวงก็ดี หรือโอนตอใหผูอื่นจัดใหมีบริการจําหนายสินคาโดยมิไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากผูอนุญาตก็ดี หรือยินยอมใหผูอื่นทําการแทนโดยพลการก็ดี ถือวาผูรับอนุญาตผิด
สัญญา และผูรับอนุญาตจะรองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใหผูอื่นรับชวงจัดใหมี
บริการหรือโอนตอใหผูอื่นจัดใหมีบริการ หรือทําการแทนโดยพลการนี้ทุกประการ
ขอ 11 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติ ตลอดจนความเสียหายอันเกิดจากการที่ผูรับ
อนุญาตประพฤติฝาฝนสัญญานี้ หรือฝาฝนหนาที่ของผูรับอนุญาตตามกฎหมาย ผูรับอนุญาตไดนํา
เงินสดจํานวน.............................................บาท (..............................................................) มามอบ
ใหไวแกผูอนุญาตแลวในวันทําสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับอนุญาตไดมอบใหไ วตามวรรคแรกนี้ ผูอนุญาตหรือผูแทนของผู
อนุญาตมีสิทธินําไปใชจายในการซอมแซมสิ่งชํารุดตางๆ ตามสัญญาขอ 8 ได หากผูรับอนุญาต
เพิกเฉยไมทําการซอมแซมหรือประวิงเวลาในการซอมแซมจนลวงพนกําหนดระยะเวลาตาม
สัญญาขอ 8 แลว และในการใชจายเงินประกันของผูอนุญาตนี้ใหถือเปนคาใชจายที่ผูรับอนุญาตนี้
ใหถือเปนคาใชจายที่ผูรับอนุญาตไดใชจายเอง
กรณีที่หลักประกันตามวรรคแรกมีจํานวนลดนอยลงเนื่องจากการใชจายตามวรรคสอง
ผูรับอนุญาตตองนําเงินสดมาเพิ่มใหครบตามจํานวนในวรรคแรกภายในกําหนด 30 วัน นับแตวนั ที่
ไดรับหนังสือบอกกลาวจากผูอนุญาต
ขอ 12 หลักประกันที่ผูรับอนุญาตนํามามอบใหไวตามสัญญาขอ 11 เหลืออยูเทาใดผู
อนุญาตจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผูรับอนุญาตไดพนจากขอผูกพันตามสัญญานี้แลว
ขอ 13 ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมชําระเงินคาตอบแทนในการที่ไดรับอนุญาตจัดใหมี
บริการจําหนายสินคาภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญาขอ 3 หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่ง
ขอใดผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตปรับเปนเงินรายวันในอัตราวันละ..................................บาท
(...............................................................) ตางหากจากเงินคาตอบแทนที่ผูรับอนุญาตจะตองชําระ
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แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิผูอนุญาตในอันที่จะบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันตามสัญญาขอ
11 พรอมทั้งมีอํานาจที่จะเขายึดครองเอารานคาคืนไดทันที โดยไมจําตองคืนเงินคาตอบแทนและ
หรือค าปรับที่ผูอนุญาตไดรับไวกอนแลว และผูรับอนุญาตยังคงต องรับผิดในความเสียหายที่
เกิดขึ้นแกรานคาอันเนื่องมาจากความผิดของผูรับอนุญาต
ในการบอกเลิกสัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคาตามวรรคแรก ผูอนุญาตไมจําเปน
บอกกลาวใหทราบลวงหนา และผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมนําความขึ้นโตแยงและยินยอมเลิก
สัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคาแตโดยดี
ขอ 14 ในระหวางอายุสัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคา ถาผูอนุญาตตองการรานคา
คืนเพื่อประโยชนของทางราชการ ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตบอกเลิกสัญญาจัดใหมีบริการ
จําหนายสินคาไดทันทีโดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือประโยชนตอบแทนอื่นใด
ทั้งสิ้น
ขอ 15 ผูรับอนุญาตหรือพนักงานของผูรับอนุญาตตองไมแสดงกิริยาหรือใชถอยคําใน
ลักษณะที่ไมสมควรหรือไมสุภาพตอลูกคา
ขอ 16 ผูรับอนุญาตตองจัดใหพนักงานบริการซึ่งประจํารานคาแตงกายดวยเครื่องแบบ
สุภาพ สีฟา โดยมีหมายเลขกํากับไวที่เสื้อใหเห็นไดชัดเจน และปกชื่อหรือมีปายชื่อไวที่บริเวณ
หนาอกเสื้อดานซายตลอดเวลา
ขอ 17 เมื่อสัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคานี้สิ้นสุดลง เพราะครบกําหนดอายุสัญญา
ตามสัญญาขอ 1 ก็ดี หรือเมื่อผูอนุญาตบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ 13 ก็ดี ผูรับอนุญาตตองสง
มอบรานคาคืนใหแกผูอนุญาตในสภาพอันเรียบรอย ภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่ครบกําหนด
อายุสัญญาหรือนับแตวันที่ผูรับอนุญาตไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาจากผูอนุญาต หากพนกําหนด
แลวผูรับอนุญาตไมสงมอบรานคืน ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตเขายึดครองเอารานคาคืนได
ทันที โดยผูรับอนุญาตยังคงตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองอันเกิดแกรานคา และจะตอง
ดําเนินการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพเรียบรอยภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดแจง
เปนหนังสือจากผูอนุญาต
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สัญญานี้ทําไวเปน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับและ
คู สั ญ ญาทั้ ง สองฝ า ยได ท ราบและเข า ใจข อ ความในสั ญ ญานี้ ดี แ ล ว จึ ง ลงลายมื อ ชื่ อ พร อ มทั้ ง
ประทับตรา (ถามี) ไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
ลงชื่อ..........................................................ผูอนุญาต
(.....................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับอนุญาต
(.....................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.....................................................)
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ตัวอยาง
สัญญาจัดใหมีบริการหองสุขาในอาคารสถานีขนสง.....................................
.......................................................
สัญญานี้ทําขึ้นที่สํานักงาน................................................................................................
ถนน...........................ตําบล.....................................................อําเภอ............................................
จังหวัด...........................เมื่อวันที่................เดือน...............................................พ.ศ. ......................
ระหวาง.............................โดย............................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูอนุญาต”
ฝายหนึ่ง กับ....................................อายุ....................ป ตั้งบานเรือนอยูที่..................................
ถนน....................................ตําบล.....................................อําเภอ.........................................
จังหวัด...................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับอนุญาต” อีกฝายหนึ่ง ทั้ง
สองฝายไดตกลงทําสัญญาไวตอกัน
ดังมีขอความตอไปนี้.ขอ 1 ผูอนุญาตตกลงใหผูรับอนุญาตเปนผูจัดใหมีบริการหองสุขาในอาคารสถานีขนสง
ผูโดยสาร............................................เพื่อใหบริการแกประชาชนมีกําหนดเวลา.........................ป
นับตั้งแตวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............................ถึงวันที่..........................
เดือน...................................พ.ศ. ............................ตลอดเวลาที่สถานีขนสงผูโดยสารใหบริการ แต
ในกรณี “ผูอนุญาต” ไดถายโอนการบริหารงานสถานีขนสงผูโดยสารใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นก็ใหสัญญานี้สิ้นสุดลงโดยมิตองบอกกลาว
ขอ 2 ในการดําเนินการจัดใหมีบริการหองสุขาตามสัญญาฉบับนี้ ผูรับอนุญาตตกลง
จายเงินคาจัดใหมีบริการใหแกผูอนุญาตเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ....................................บาท
(.................................................................) โดยผูรับอนุญาตตกลงจะนําเงินคาตอบแทนมาชําระให
ที่..............................................................................เปนการลวงหนา ภายในวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน
แตสําหรับเงินคาตอบแทนของงวดเดือนสุดทาย ผูรับอนุญาตยินยอมจายใหผูอนุญาตเปนการ
ลวงหนากอนถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระตามปกติ เปนเวลาหนึ่งงวด
ในการรับชําระเงินคาตอบแทนดังกลาว ผูอนุญาตจะออกใบเสร็จรับเงินใหผูรับอนุญาต
ไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
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ขอ 3 ในการดําเนินการจัดใหมีบริการหองสุขา ผูรับอนุญาตตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังนี้.3.1 คิดคาบริการจากผูมาใชบริการหองสุขาครั้งละไมเกิน 1 บาท (หนึ่งบาท
ถวน) โดยปดปายแสดงราคาคาบริการหองสุขาดังกลาวในที่ซึ่งมองเห็นไดเดนชัด
3.2 จัดใหมีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการทําความสะอาดใหเพียงพอกับการ
ใชงานเปนประจําดังนี้.3.2.1 ไมกวาด
3.2.2 ตะแกรงตักผง
3.2.3 ผาถูพื้น แปรงขัดพื้น
3.2.4 ถังน้ํา, ขันน้ํา, สายยาง
3.2.5 ผงขัด, ผงซักฟอก
3.2.6 น้ํายาฆาเชื้อและน้ํายาดับกลิ่น
3.2.7 น้ํายาลางทําความสะอาด
3.2.8 วัสดุอุปกรณอยางอื่นตามที่...............................กําหนด
3.3 จัดใหมีน้ําสะอาดและกระดาษชําระสําหรับผูใชบริการใหเพียงพอรวมทั้งให
มีไฟฟาและแสงสวางใหเพียงพอ โดยผูรับอนุญาตเปนผูชําระคาน้ําและคากระแสไฟฟาเอง
3.4 จัดใหมีพนักงานทําความสะอาดตลอดเวลา ทุกวัน โดยตองทําความสะอาด
หองสุขา และเครื่องสุขภัณฑเปนประจํา ดังนี้.3.4.1 การทําความสะอาดประจําวัน ตองลางทําความสะอาดหองสุขาเครื่อง
สุขภัณฑ อางลางมือใหสะอาดและแหงอยูเสมอ พรอมใสน้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อ และลบรอยเปอนที่
เกิดขึ้นตามผนัง
3.4.2 การทําความสะอาดประจําสัปดาห นอกเหนือจากการทําความสะอาด
ประจําวันแลว ทุกสัปดาหตองลางและขจัดคราบสนิมน้ําและคราบสกปรกแนนดวยน้ํายาลาง
หองน้ําพรอมใสน้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อ รวมทั้งปดกวาดหยากไย ทําความสะอาดฝาผนัง กระจก
เพดาน ตลอดจนดวงไฟตางๆ
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3.5 ตองวาจางรถบริการของเทศบาลหรือสุขาภิบาล เพื่อทําการสูบหรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบที่กําหนดในเทศบัญญัติทุกประการ
3.6 ตองจัดใหมีบริการหองสุขาแตเพียงอยางเดียว หามทําการจําหนายสินคาทุก
ชนิดในบริเวณหองสุขา หรือใชหองสุขาเปนที่แสวงหาประโยชนในทางอื่น
3.7 จัดใหมีพนักงานบริการประจําหองสุขา แตงกายดวยเครื่องแบบสุภาพโดยมี
หมายเลขกํากับไวที่เสื้อใหเห็นไดชัดเจน และปกชื่อหรือมีปายชื่อไวที่บริเวณหนาอกดานซาย
ตลอดเวลา
3.8 ผูรับอนุญาตและพนักงานของผูรับอนุญาตตองเปนผูมีความสุภาพเรียบรอย
ไมแสดงกิริยาหรือใชถอยคําในลักษณะที่ไมสมควรหรือไมสุภาพ หรือดูหมิ่นเหยียดหยามตอ
ผูใชบริการ
คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการจัดใหมีบริการหองสุขาตามสัญญา
ฉบับนี้ รวมตลอดทั้งภาษี คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นใดที่อาจเกิดมีขึ้นจากการดําเนินการ
จัดใหมีบริการหองสุขา ผูรับอนุญาตตกลงเปนผูชําระเองทั้งสิ้น
ขอ 4 ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่ของผูอนุญาตเขาตรวจ
ตราความเรียบรอยของหองสุขาตามสัญญานี้ไดทุกเวลาตามที่ผูอนุญาตเห็นสมควร
ขอ 5 หากปรากฏวา เครื่องอุปกรณหองสุขาและเครื่องสุขภัณฑตางๆ ชํารุดหรือขัดของ
ใชงานไมได ผูรับอนุญาตมีหนาที่ซอมแซมใหคงอยูในสภาพเรียบรอยใชงานไดดีโดยเร็วดวย
คาใชจายของผูรับอนุญาตเอง
หากผูรับ อนุ ญาตประวิง เวลาไว ไ ม ดํา เนิน การซอ มแซมตามความในวรรคแรกหรื อ
ดําเนินการโดยลาชา ผูอนุญาตมีสิทธิใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทนได โดยผูรับอนุญาตตองรับผิด
ในคาใชจายเพื่อการดังกลาวทั้งสิ้น และหากผูรับอนุญาตไมยินยอมซอมแซมก็ดี หรือไมยอมออก
คาใชจายก็ดีผูอนุญาตมีสิทธิ นําเงินประกันตามความในขอ 8 ทั้งหมดหรือแตบางสวนมาใชจาย
เพื่อการนี้ได
ขอ 6 ผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมทําการดัดแปลงและหรือตอเติมหองสุขาตามสัญญานี้
เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูอนุญาต และบรรดาสิ่งปลูกสรางและเครื่องอุปกรณ
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ที่ผูรับอนุญาตไดทําการดัดแปลงและหรือตอเติมหองสุขาก็ดี หรือที่ไดซอมแซมตามสัญญาขอ 5
ก็ดี ใ ห ต กเปน กรรมสิ ทธิ์ ข องผูอ นุ ญ าตทั น ที โดยผูรั บ อนุ ญ าตจะไม เ รี ย กร อ งค าใช จ า ยหรือ ค า
ทดแทนใดๆ จากผูอนุญาตทั้งสิ้น
ผูรับอนุญาตยินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินของผูอนุญาต
หรือที่เกิดกับชีวิตรางกายและทรัพยสินของบุคคลที่ 3 อันมีสาเหตุมาจากการซอมแซมดัดแปลง
และหรือตอเติมหองสุขาดังกลาวหรือที่เกิดเพราะผูรับอนุญาตไมดูแลรักษาหองสุขาใหเรียบรอย
แข็งแรงโดยสิ้นเชิง
ขอ 7 ผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมนําหองสุขารายนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนไปใหผูอื่น
รับชวงเพื่อจัดใหมีบริการหองสุขาหรือแมเพียงพฤติการณที่สอแสดงใหเห็นวาผูรับอนุญาตไดจัด
ใหผูอื่นรับชวงก็ดี หรือโอนตอใหผูอื่นจัดใหมีบริการหองสุขาโดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอนุญาตก็ดี หรือยินยอมใหผูอื่นทําการแทนโดยพลการก็ดี ถือวาผูรับอนุญาตผิดสัญญาและผูรับ
อนุญาตจะตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใหผูอื่นรับชวงจัดใหมีบริการหรือโอน
ตอใหผูอื่นจัดใหมีบริการ หรือทําการแทนโดยพลการนี้ทุกประการ
ขอ 8 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาตลอดจนความเสียหายอันเกิดจาก
การที่ผูรับอนุญาตประพฤติฝาฝนสัญญานี้ หรือฝาฝนหนาที่ของผูรับอนุญาตตามกฎหมาย ผูรับ
อนุญาตไดนําเงินสดจํานวน....................................บาท (............................................................)
มามอบไวใหแกผูอนุญาตแลวในวันทําสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับอนุญาตไดมอบใหไวตามวรรคแรกนี้ ผูอนุญาตหรือผูแทนของ
ผูอนุญาตมีสิทธินําไปจายในการซอมแซมสิ่งชํารุดตางๆ ตามที่กลาวในขอ 5 แหงสัญญานี้ และมี
สิทธินําไปชําระเปนคาตอบแทนที่ผูรับอนุญาตผิดนัดหรือคางชําระคาตอบแทนไดดวย
กรณีที่หลักประกันตามวรรคแรกมีจํานวนลดนอยลงเนื่องมาจากการใชจายตาม
วรรคสองผูรับอนุญาตตองนําเงินสดมาเพิ่มเติมใหครบเต็มตามจํานวนตามความในวรรคแรก
ภายในกําหนด 15 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาวจากผูอนุญาต
ขอ 9 หลักประกันที่ผูรับอนุญาตนํามามอบใหไว ตามสัญญาขอ 8 เหลืออยูเทาใดผูอนุญาต
จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผูรับอนุญาตไดพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
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ขอ 10 ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมชําระเงินคาตอบแทนในการที่ไดรับอนุญาตจัดใหมี
บริการหองสุขาภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญาขอ 2 ก็ดี หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด
ก็ดีผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตปรับเปนเงินรายวันในอัตราวันละ..............................บาท
(................................................................................)ตางหากจากเงินคาตอบแทนที่ผูรับอนุญาต
จะตองชําระ และผูอนุญาตมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันตามสัญญาขอ 8 ทั้งสิ้น
พรอมทั้งมีอํานาจที่จะเขายึดครองเอาหองสุขาคืนไดทันที โดยไมจําตองคืนเงินคาตอบแทนและ
หรือคาปรับที่ผูอนุญาตไดรับไวกอน และผูรับอนุญาตยังคงตองรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึ้นแกหองสุขาอันเนื่องมาจากความผิดของผูรับอนุญาต
ในการบอกเลิกสัญญาจัดใหมีบริการหองสุขาตามวรรคแรก ผูอนุญาตไมจําตอง
บอกกลาวใหทราบลวงหนาและผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมนําความขึ้นโตแยงและยินยอมเลิก
สัญญาจัดใหมีบริการหองสุขาแตโดยดี
ขอ 11 ในระหวางอายุสัญญาจัดใหมีบริการหองสุขา ถาผูอนุญาตตองการหองสุขาคืน
เพื่อประโยชนของทางราชการ ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตยกเลิกสัญญาจัดใหมีบริการหอง
สุขาไดทันทีโดยผูรับอนุญาตยินยอมสละสิทธิในการที่จะเรียกรองคาเสียหายหรือประโยชนตอบ
แทนอื่นใดทั้งสิ้น
ขอ 12 เมื่อสัญญาจัดใหมีบริการหองสุขานี้สิ้นสุดลง เพราะครบกําหนดอายุสัญญาตาม
สัญญาขอ 1 หรือเมื่อผูอนุญาตบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ 10 ก็ดี หรือผูอนุญาตยกเลิกสัญญาตาม
ความในขอ 11 ก็ดี ผูรับอนุญาตตองสงมอบหองสุขาคืนใหแกผูอนุญาตในสภาพอันเรียบรอย
ภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดอายุสัญญา หรือนับแตวันที่ผูรับอนุญาตไดรับแจงการ
บอกเลิกหรือการยกเลิกสัญญาจากผูอนุญาต หากพนกําหนดแลวผูรับอนุญาตไมสงมอบหองสุขา
คืน ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตเขายึดครองเอาหองสุขาคืนไดทันที โดยผูรับอนุญาตยังคง
รับผิดชอบในความชํารุดบกพรองอันเกิดแกหองสุขา และจะตองดําเนินการซอมแซมแกไขใหอยู
ในสภาพเรียบรอย ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูอนุญาต
หากผูรับอนุญาตไมดําเนินการซอมแซมแกไขตามความในวรรคแรก ผูรับอนุญาต
ยินยอมใหผูอนุญาตวาจางใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการ โดยผูรับอนุญาตจะเปนผูออกคาใชจายเอง
ทั้งสิ้น
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สัญญานี้ทําไวเปน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
และคูสัญญาทั้งสองฝายไดอาน และเขาใจขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
ลงชื่อ..........................................................ผูอนุญาต
(.....................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับอนุญาต
(.....................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.....................................................)
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ตัวอยาง

สัญญาวาจางรักษาความปลอดภัย
ทําที่.....................................................
หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ..................
ระหวาง..............................................................โดย..........................................................................
ตั้งอยูเลขที่.............หมูที่.............ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................
ตําบล...............................อําเภอ............................................จังหวัด..............................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ.....................................................................
โดย..................................ตั้งอยูเลขที่..............หมูที่...............ถนน....................................................
ตําบล.......................... .....อําเภอ...........................................จังหวัด..............................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญาไวตอกันดังตอไปนี้
ขอ 1 “ผูวาจาง” ตกลงวาจาง และ “ผูรับจาง” ตกลงรับจางทําการรักษาความปลอดภัย
ใหแกบรรดาทรัพยสินของ “ผูวาจาง” ซึ่งอยูในบริเวณ.....................................................................
ตั้งอยูเลขที่..................หมูที่........................ตรอก/ซอย..........................ถนน..................................
ตําบล............................อําเภอ..............................................จังหวัด................................................
ขอ 2 สัญญาฉบับนี้กําหนดระยะเวลา................................ป และเริ่มใชบังคับตั้งแต
วั น ที่ . ................เดื อ น..............................พ.ศ. .................สิ้ น สุ ด ลงวั น ที่ . ...................
เดือน............................พ.ศ. ...............และเมื่อสัญญานี้ครบกําหนด หากไมมีฝายหนึ่งฝายใดบอก
เลิกสัญญาใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไปอีกจนกวาฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกสัญญา
ขอ 3 “ผู รับจ าง” จํ าตองรับผิดชอบจัด ใหมีพ นัก งานรั กษาความปลอดภั ย ในบริ เ วณ
สถานที่ของ “ผูวาจาง” ตามนัยขอ 1 โดยการแบงการทํางานออกเปน...................................ผลัด
ดังนี้
ผลัดที่ 1พนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน.......................นาย ปฏิบัตหิ นาที่ตั้งแตเวลา
...................ถึง เวลา.................................น. รวมเวลาจํานวน........................ช.ม./วัน/นาย
ผลัดที่ 2 พนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน......................นาย ปฏิบตั ิหนาที่ตั้งแตเวลา
...................ถึง เวลา.................................น. รวมเวลาจํานวน........................ช.ม./วัน/นาย
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ผลัดที่ 3 พนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน....................นาย ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต
เวลา...................ถึง เวลา.................................น. รวมเวลาจํานวน........................ช.ม./วัน/นาย
รวมพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดจํานวน........................................นาย
“ผู ว า จ าง” ตกลงจ ายคา บริก ารรัก ษาความปลอดภั ย ให แ ก “ผู รั บจ า ง” ในอั ต ราเดื อ น
ละ.................................บาท (................................................................) ตอ 1 นาย คือเปนอัตรา
รวมทั้งสิ้นเดือนละ.........................บาท (................................................) ตอ ............................นาย
ขอ 4 การจายเงินคาจาง “ผูวาจาง” ตกลงจายและ “ผูรับจาง” ตกลงยินยอมรับคาจางใน
อัตราตามที่ระบุไวในสัญญา ขอ 3 โดย “ผูรับจาง” จะสงใบวางบิลมาให “ผูวาจาง” และ “ผูวาจาง”
จะตองชําระเงินคาจางใหเสร็จสิ้นภายในวันที่............................ของเดือน
อนึ่ง เงินคาจางตามสัญญานี้ “ผูวาจาง” จะใชสิทธิยึดหนวงหรือถวงเวลาไวเกินกําหนด
หรือจะนําไปหักกลบลบหนี้อยางอื่นไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก “ผูรับจาง” เปนลาย
ลักษณอักษรแลวเทานั้น
ขอ 5 ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ใหอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได โดยการบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลา
ไมนอยกวา 30 วัน
ขอ 6 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อ
ประโยชนของ “ผูวาจาง” หรือลูกคาของ “ผูวาจาง” ที่เขามาใชบริการและ/หรือผูที่เขามาทําการ
ติดตอกับ “ผูวาจาง” “ผูวาจาง” ตองยินยอมให “ผูวาจาง” หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของ
“ผูวาจาง” มีสิทธิทําการจดบันทึกเรียกเก็บหลักฐานบุคคลตรวจคนตัวบุคคล ยานพาหนะ และ
ตรวจทรัพยสินที่ผานเขา-ออกไดและ “ผูวาจาง” ตองไมปกปดขอเท็จจริงใดๆ อันจะเปนประโยชน
ตอการรักษาความปลอดภัยแก “ผูรับจาง”
ขอ 7 “ผูวาจาง” จะตองไมมอบหมายงานอยางอื่นใดนอกเหนือจากงานตามสัญญานี้
ใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของ “ผูวาจาง” อันจะเปนเหตุใหการปฏิบัติหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยของพนักงานนั้นเกิดความบกพรองขึ้นได
ขอ 8 การเพิ่มหรือลด หรือการเปลี่ยนแปลงจุดรักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามความ
เหมาะสมกับสภาพกิจการ สถานที่ ที่ตั้ง และลักษณะของทรัพยสินของ “ผูวาจาง” ยอมกระทําได
196

ภาคผนวก ค

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แตทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบดวยกันทั้งสองฝายเปนสําคัญ สวนเงื่อนไขการจางใหถือตาม
ขอตกลงแหงสัญญานี้โดยอนุโลม
ขอ 9 “ผูรับจ าง” จะตองจัด บุคคลที่มีคุณสมบัติแ ละความประพฤติที่เหมาะสมที่จ ะ
ปฏิบัติหนาที่พนักงานรักษาความปลอดภัย และแตงกายใหเปนระเบียบเรียบรอยตามที่กําหนดไว
ตลอดจนจัดหาเครื่องมือเครื่องใชประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ดวยคาใชจายของ “ผูรับจาง” เองทั้งสิ้น เวนแตเครื่องมือดับเพลิง เครื่องมืออิเล็คโทรนิค “ผูวาจาง”
จะตองเปนผูจัดหาใหตามความจําเปน
ขอ 10 “ผูรับจาง” ตองควบคุมบังคับบัญชาใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งโดยชอบของ “ผูวาจาง” ใหเรื่องที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษร
และ “ผูวาจาง” จะตองดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บกพรองตอ
หนาที่ หรือไมเหมาะสมที่จะเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีภายในเวลา 72 ชม. นับจากเวลา
ที่ไดรับแจงจาก “ผูวาจาง” อีกทั้ง “ผูรับจาง” จะตองจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติ
หนาที่ใหกับ “ผูวาจาง” เสริมแทนใหครบตามสัญญาที่ระบุไว
ขอ 11 ในกรณีที่ “ผูรับจาง” ไดตรวจพบและพิจารณาเห็นวาบริเวณที่ตองรักษาความ
ปลอดภัยจุดใดอยูในลักษณะที่ลอแหลม ไมปลอดภัย เชน มีแสงสวางไมเพียงพอ รั้วหรือกําแพง
ชํารุด สายยูกลอนประตูชํารุดหรือลักษณะโดยประการอื่นใดอันอาจจะเปนชองทางใหคนรายใช
เปนทางที่หลบซอน กําบัง แอบแฝงหรือซอนเรนเพื่อทําการโจรกรรมและเมื่อ “ผูรับจาง” ไดแจง
เปนลายลักษณอักษรให “ผูวาจาง”ไดแจงดังกลาวหากมีเหตุโจรกรรมเกิดขึ้นในจุดที่ไมปลอดภัย
นั้นๆ ในกรณีเชนนี้ถือวาความเสียหาย หรือสูญหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย “ผูรับจาง” ไม
ตองรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายนั้น
ขอ 12 “ผูรับจาง” จะตองรับผิดชอบใชคาเสียหายใหแก “ผูวาจาง” หากทรัพยสินของ
“ผูวาจาง” ไดเสียหายหรือสูญหายและมีรองรอยเจาะ ตัด งัดแงะ หรือทําลายเครื่องกีดขวางจากการ
โจรกรรม เวนแตความเสียหายหรือสูญหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย การปลน การจลาจล อัคคีภัย
หรือภัยธรรมชาติ และ/หรือความประมาทเลินเลอของ “ผูวาจาง” หรือลูกจางหรือบุคคลในสังกัด
ของ “ผู ว า จ า ง” ตลอดจนทรั พ ย สิ น ที่ ง า ยแก ก ารพกพาหรื อ นํ า พา เช น เงิ น สด เช็ ค อาภรณ
เครื่องประดับ รถ ปากกา ปน แวนตา กลองถายรูป พระเครื่อง เปนตน
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ขอ 13 การชดใชคาเสียหาย “ผูรับจาง” จะตองชดใชคาเสียหายใหแก “ผูวาจาง” ในกรณี
ที่ไดพิสูจนแลววาเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยูในความรับผิดชอบของ “ผูรับจาง” ตาม
สัญญานี้ โดยจะจายใหตามราคาที่แทจริงของทรัพยสินที่สูญหายหักดวยคาเสื่อมราคาแหงอายุการ
ใชงานตามกฎหมายและอยูในวงเงินไมเกิน............................บาท (...............................................)
ตอการเสียหายหรือสูญหายหนึ่งครั้ง และ “ผูรับจาง” จะชดใชราคาทรัพยสินใหแก “ผูวาจาง”
ภายในระยะเวลา..............วัน นับแตวันที่ “ผูรับจาง”ไดพิสูจนแลววาเปนความเสียหายหรือสูญหาย
ที่เกิดขึ้นจริง และอยูในความรับผิดชอบของ “ผูรับจาง” และ “ผูรับจาง” ไดติดตามแลวแตไมได
ทรัพยสินนั้นคืนให “ผูวาจาง”
ขอ 14 กรณีที่ทรัพยสินของ “ผูวาจาง” เกิดการเสียหายหรือสูญหาย และการเสียหายหรือ
สูญ หายดั ง กล า วอยู ใ นความรั บผิ ด ชอบของ “ผู รั บ จ า ง” “ผู ว า จา ง” จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข
ดังตอไปนี้
14.1 “ผูวาจาง” จะตองแจงให “ผูรับจาง” ทราบโดยดวนที่สุด (สําหรับบริเวณ
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ใหแจงภายใน 14 ชม. สําหรับ
บริเวณจังหวัดอื่นใหแจงภายใน.................วัน) จะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได แตถา
แจงดวยวาจาจะตองทําเปนหนังสือยืนยันตามไปภายหลังไมเกินกวา 3 วัน นับแตวันที่แจงดวย
วาจาพรอมทั้งแจงราคาคาเสียหายที่แทจริง (หากยังมิทราบแนชัดใหประมาณคาเสียหายได)
อนึ่ง “ผูวาจาง” ตองแจงความรองทุกขดําเนินคดี ณ สถานีตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุ
หลังจากที่ทราบการเสียหายหรือสูญหายภายใน 24 ชม. และยินยอมให “ผูรับจาง” มีสวนรับรูใน
การรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพื่อรวมในการสืบสวนหาขอเท็จจริงและเรงรัดคดี
14.2 “ผูวาจาง” จะตองไมเคลื่อนยายสิ่งของและ/หรือทําลายหรือลบรอยใดๆ ออก
จากบริเวณที่เกิดเหตุจนกวาเจาหนาที่ตํารวจไดออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแลวและ “ผูรับจาง”
จะสงเจาหนาที่ของฝาย “ผูรับจาง” ออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุภายใน 24 ชม. หลังจากที่ไดรับ
แจ งจาก “ผู ว าจ าง” แล ว และ “ผู ว าจ าง” ต องยิ นยอมให ความร วมมื อแก “ผู รั บจ าง” ในการที่ จะ
ดําเนินการสืบสวนสอบถามตรวจคนบุคคลที่เกี่ยวของหรือที่อยูในบริเวณของ “ผูวาจาง”
14.3 ในการเรียกรองใหชดใชคาเสียหายหรือสูญหายใดๆ จาก “ผูรับจาง” “ผูวาจาง”
จะตองแนบหลักฐานสําเนาการแจงความและหลักฐานแสดงการไดมาและราคาของทรัพยสิน
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ที่สูญหายนั้นหรือใบเสร็จคาซอมแซมทรัพยสินที่เสียหายหรือสูญหายมาพรอมกับหนังสือเรียกรอง
คาเสียหายที่เกิดขึ้นแก “ผูรับจาง” เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 15 คูสัญญาตกลงกัน วา การสงคํา บอกกลาวตามสั ญญานี้ หากคู สัญญาฝา ยใดได
สงไปทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยูของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามที่อยูที่ไดระบุไวใน
สัญญานี้ ใหถือวาอีกฝายหนึ่งไดรับไวโดยชอบแลว
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝายไดอาน
ขอความในสัญญานี้เปนที่เขาใจโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนาของตนจึงลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญเพื่อเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางยึดถือไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ................................................................... ผูวาจาง
(..................................................................)
ลงชื่อ................................................................... ผูวาจาง
(..................................................................)
ลงชื่อ................................................................... ผูรับจาง
(..................................................................)
ลงชื่อ................................................................... ผูรับจาง
(..................................................................)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(..................................................................)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(..................................................................)
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-----------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
ส ง เสริ ม อาชี พ มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน

-

คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา วั ฒ นธรรมและจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น มาตรฐานการ
สงเสริมการทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา

เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค กรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นสนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 1
พิจารณารางมาตรฐานสถานีขนสงทางบก
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
-------------------รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจ ประธานคณะทํางาน
ดานการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น
และมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลําภู
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองแพร
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองสระแกว
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลเจะบิลัง จังหวัดสตูล
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางกระเจา จังหวัดสมุทรปราการ
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย จังหวัดชลบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะฮั่ง จังหวัดกระบี่
คณะทํางาน

23. ทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
24. ทองถิ่นจังหวัดแพร
25. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
26. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
27. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
28. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
29. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
30. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
31. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น สํานักมาตรฐานการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
32. ผูแทนกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
33. ผูแทนกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
34. ผูแทนบริษัทขนสง จํากัด
35. ผูแทนสมาคมกิจการรถโดยสารประจําทางไทย
36. ผูแทนสมาคมผูประกอบการรถยนตโดยสาร

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต
ผศ.ดร.สมพงษ

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร
ศิริโสภณศิลป

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

3.
4.
5.
6.

วาที่ ร.ต.ธานินทร
นายวีระศักดิ์
นางราตรี
นายชัยสิทธิ์

ริ้วธงชัย
ศรีโสภา
รัตนไชย
พานิชพงศ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายดุษฎี
นายอวยชัย
นายอดิเรก
นายวัชรินทร
นายพีรวิทย
นางพีรญา
นายกิตติธัช
นางรัชนี

สุวัฒวิตยากร
พัศดุรักษา
อุนโอสถ
จันทเขต
พงคสุรชีวิน
อาจเอือ้ น
เกิดขวัญ
เหรา

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ
เจาพนักงานปกครอง 7ว
เจาพนักงานปกครอง 7ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาพนักงานปกครอง 5
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
พนักงานบันทึกขอมูล

คณะผูจัดทําในสวนของสถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ
2. นายกิตติภูมิ
กิตติวังชัย

หัวหนาคณะผูจัดทํา
ผูจัดทํา

