
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดระเบียบการเข้าใช้สถานีขนส่งของรถโดยสารประจ�าทาง

เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมรีายได้
3. เพื่อจัดระเบียบการจราจรภายในสถานีขนส่งให้เกิดความเป็นระเบียบ

เรยีบร้อยสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บรกิาร
4. เพื่อให้การจดัการดแูลบ�ารงุรกัษาสถานขีนส่งให้มคีวามมั่งคงแขง็แรง 

ปลอดภยั
5. เพื่อให้ประชาชนผูใ้ช้บรกิารได้รบัความเป็นธรรม เกดิความพงึพอใจ 

และมคีวามปลอดภยัในชวีติแิละทรพัย์สนิ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตาน ีได้รบัมอบสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

จังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผน และขั้นตอน
การกระจายอ�านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อในวนัที่ 1 
พฤศจิกายน 2553 และได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจงัหวดัปัตตาน ีเมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2554

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2540 มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น

พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนา
เศรษฐกจิท้องถิ่นและระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

ตลอดทั้งในระดบัพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น และเท่าเทยีม
กนัทั่วประเทศ พร้อมทั้งพจิารณาจงัหวดัที่มคีวามพร้อมให้เป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เพื่อให้ ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการท้องถิ่นด้วยตนเอง รฐัจงึต้องกระจายอ�านาจ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอี�านาจหน้าที่ในการบรหิารจดัการ
ระบบบรกิารสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 30 (1) ให้รัฐด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐ
ด�าเนนิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งภารกจิด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการคมนาคม และการขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่ง
ทางบกที่ต้องถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอื สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

ประจ�าจงัหวดัในเขตเมอืงถ่ายโอนให้เทศบาล (เมอืง, นคร) สถานขีนส่งนอกเขต
เมอืงเทศบาลถ่ายโอนให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ประวัติความเป็นมา

สถานที่ติดต่อ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ต�าบลบานา อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 073-451-601
ส�านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี : 073-349-789

แผ่นพับคู่มือการใช้บริการ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดปัตตานี

Pattani Bus terminal

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Administrative Organization

สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดปัตตานี

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

มัสยิดกลาง

วงเวียน
หอนาฬิกา

โรงพยาบาล
ปัตตานี
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Pattani Bus terminal

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มาปัตตานี
โดยรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีไป

จังหวัดป ัตตานี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่  โทร. 028-946-122 
จองตั๋ว บขส. โทร. 024-224-444 หรือ www.transport.co.th

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ : 073-349-672
www.pattanipao.go.th

สายที่ เส้นทางเดินรถ มาตรฐานรถ
986 สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ ม.4 (ค)

987 ยะลา-กรุงเทพฯ ม.4 (ก)

9917 สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ
ม.4 (ข)

ม.3 (ธ)

457

ม.3 (ธ)

ปัตตานี-สุไหงโกลก ม.2 (จ)

ช่วงปัตตานี-นราธิวาส ม.2 (จ)

458 ปัตตานี-ยะลา
ม.3 (ส)

ม.3 (ส)

480 ปัตตานี-นาประดู่-ยะลา ม.2 (จ)

491 ปัตตานี-จะนะ-หาดใหญ่ ม.2 (จ)

713
ปัตตานี-สงขลา ม.2 (จ)

ช่วงปัตตานี-บ้านคลองขุด-ยะลา ม.2 (จ)

746

ภูเก็ต-สุไหงโกลก

- ปัตตานี-ภูเก็ต ม.2 (ข)

- ปัตตานี-สุไหงโกลก ม.2 (ค)

762

สุไหงโกลก-เกาะสมุย

- ปัตตานี-เกาะสมุย

- ปัตตานี-สุไหงโกลก ม.2 (ข)

สายที่ เส้นทางเดินรถ มาตรฐานรถ

763

นครศรีฯ-สุไหงโกลก

- ปัตตานี-นครศรีธรรมราช

- ปัตตานี-สุไหงโกลก ม.2 (ข)

766 ปัตตานี-จะนะ-ด่านนอก ม.2 (จ)

775

ภูเก็ต-เบตง

- ปัตตานี-ภูเก็ต

- ปัตตานี-เบตง ม.4 (ค)

8297 ปัตตานี-โคกโพธิ์ ม.3 (ส)

8486 ปัตตานี-สายบุรี ม.3 (ส)

8488 ปัตตานี-ปากล่อ ม.3 (ส)

หมายเหตุ มาตรฐานรถ
1. ม.2 (ข) คอื รถโดยสารปรบัอากาศชั้น 2 ชั้นเดยีว จ�านวน 38 ที่นั่ง
2. ม.2 (จ) คอื รถตู้โดยสารปรบัอากาศ ไม่เกนิ 20 ที่นั่ง
3. ม.3 (ธ) คอื รถโดยสารธรรมดา
4. ม.3 (ส) คอื รถโดยสารสองแถว
5. ม.4 (ก) คอื รถโดยสารปรบัอากาศชั้น 1 สองชั้น 30 ที่นั่ง
6. ม.4 (ข) คอื รถโดยสารปรบัอากาศชั้น 1 สองชั้น 46 ที่นั่ง

ประเภทรถที่ต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

ประเภทรถ อัตราค่าบริการ/บาท
รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศที่มีที่นั่งเกิน 20 ที่นั่ง 20.-

รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศที่มีที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง 10.-

รถโดยสารประจ�าทาง หมวด 3 6.-

รถโดยสารประจ�าทาง หมวด 4 4.-

รถขนาดเล็ก 2.-

ตารางการเดินรถของบริษัทรถทัวร์ที่เข้าจอดสถานีขนส่ง
ตารางเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด โทร. 073-451601

เส้นทาง เวลา เวลาถึง ราคา หมายเหตุ
โก-ลก-กทม. 15.00 น. 07.00 น. 738 ม.1 (2 ชั้น) หมอชิต-สายใต้

โก-ลก-กทม. 15.40 น. 08.00 น. 713 ม.1 (2 ชั้น) สายใต้

โก-ลก-กทม. 14.30 น. 06.00 น. 1,109 VIP 2 ชั้น หมอชิต-สายใต้

บริษัท สยามเดินรถ โทร. 073-451519

เส้นทาง เวลา เวลาถึง ราคา หมายเหตุ
โก-ลก-กทม. 14.40 น. 04.30 น. 1,140 ถึงหมอชิต

ปัตตานี-กทม. 16.00 น. 06.00 น. 855 ม.1 32 (2 ชั้น)

บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ�ากัด โทร. 073-451519

เส้นทาง เวลา เวลาถึง ราคา หมายเหตุ
นราธิวาส-กทม. 15.00 น. 06.00 น. 733 หมอชิต/สายใต้

ยะลา-กทม. 16.30 น. 06.30 น. 733 หมอชิต/สายใต้

บริษัท ศรีตรัง จ�ากัด
เส้นทาง เวลา เวลาถึง ราคา หมายเหตุ

โก-ลก-ภูเก็ต

08.30 น. 17.30 น. 425

10.30 น. 19.30 น. 425

20.00 น. 04.30 น. 425

โก-ลก-นครศรีฯ 11.30 น. 16.00 น. 172

บริษัท เที่ยงธรรมพูนผล จ�ากัด
เส้นทาง เวลา เวลาถึง ราคา หมายเหตุ

เบตง-ภูเก็ต

09.00 น. 17.00 น. 407

12.00 น. 12.00 น. 407

17.00 น. 01.00 น. 407

บริษัท หาดใหญ่ไทย-มาเลย์ 2001 จ�ากัด
เส้นทาง เวลา เวลาถึง ราคา หมายเหตุ

โก-ลก-สมุย
09.40 น. 19.30 น. 340 (ไม่รวมค่าเรือ)

19.40 น. 07.30 น. 340

คิวรถตู้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปัตตานีเดินรถ
โทร. 073-451566

โทร. 073-348600

(เบอร์ออฟฟิศ รับของฝาก)

ปัตตานี-จะนะ-หาดใหญ่ โทร. 087-9246811

เวลารถตู้ออก 06.30 น. - 17.30 น. ออกทุกๆ 1 ชั่วโมง

ปัตตานี-สงขลา โทร. 073-451600

เวลารถตู้ออก 07.00 น.-17.30 น. ออกทุกๆ 1.30 ชั่วโมง

ปัตตานี-สุไหงโกลก โทร. 073-451603

เวลารถตู้ออก 08.00 น. - 17.00 น. ออกทุกๆ 1 ชั่วโมง

ปัตตานี-ด่านนอก โทร. 073-451608

เวลารถตู้ออก 08.00 น. - 15.30 น. ออกทุกๆ 1 ชั่วโมง

ตารางค่าบริการรถโดยสาร
ที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่ง
ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

ด้วยความปรารถนาดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
โทร. 073-451-601


