
		 ที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 แห่งที่	 3	 

(แห่งใหม่)	 ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น	 ด้าน 

ทศิตะวนัตก	ตำาบลเมอืงเกา่	อำาเภอเมอืงขอนแกน่	จงัหวดัขอนแกน่ 

ขนาดพื้นที่	 20	 ไร่	 อยู่ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด 

ขอนแก่นแห่งที่	1	และแห่งที่	2	ประมาณ	7	กิโลเมตร	และอยู่ห่าง

จากถนนมิตรภาพประมาณ	 600	 เมตร	 (ขาเข้าเมืองจากกรุงเทพ	 

ให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงสะพานทางเลี่ยงเมือง)

เส้นทางที่ให้นำารถเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3      

					 1.	 รถหมวด	2	 รถที่มีต้นทางกรุงเทพทุกเส้นทาง
	 2.	 รถหมวด	3	 ที่มีลักษณะรถเป็นรถโดยสาร
	 	 ปรับอากาศชั้น	1		
	 3.	 รถระหว่างประเทศ

 ลำ�ดับที	่ หมวด	 ส�ยที่	 	 เส้นท�ง	 ม�ตรฐ�นรถ

	 1		 2	 20	 กรุงเทพฯ	-	ขอนแก่น	 ม.1,	ม.2
	 2		 2	 22	 กรุงเทพฯ	-	อุดรธานี	 ม.1,	ม.2
	 3		 2	 23	 กรุงเทพฯ	-	หนองคาย	 ม.1,	ม.2
	 4	 2	 33	 กรุงเทพฯ	-	กระนวน	-	บ้านแพง	 ม.1,	ม.2
	 5	 2	 79	 กรุงเทพฯ	-	กุมภวาปี	-	บึงกาฬ	 ม.1
	 6	 2	 930	 กรุงเทพฯ	-	อุดรธานี	-	นครพนม	 ม.1,	ม.2
	 7	 2	 933	 กรุงเทพฯ	-	ศรีเชียงใหม่	 ม.1,	ม.2
	 8	 2	 938	 กรุงเทพฯ	-	ขอนแก่น	-	เลย	 ม.1
	 9	 2	 943	 กรุงเทพฯ	-	บุ่งคล้า	 ม.1,	ม.2
	 10	 2	 97	 กรุงเทพฯ	-	พังโคน	 ม.1
	 	 รวม			10		เส้นท�ง
	 11	 3	 175	 เชียงใหม่	-	ขอนแก่น	 ม.1,	ม.4
	 12	 3	 268	 อุดรธานี	-	อุบลราชธานี	(ค)	 ม.1
	 13	 3	 590	 บึงกาฬ	-	หนองคาย	-	ระยอง	 	ม.1,	ม.4
	 14	 3	 633	 เชียงใหม่	-	ขอนแก่น	(ข)	 ม.1
	 15	 3	 637	 เชียงราย	-	ขอนแก่น	 ม.1
	 16	 3	 776	 หนองคาย	-	ภูเก็ต	 ม.1,	ม.4
	 17	 3	 784	 ขอนแก่น	-	ภูเก็ต	 ม.1,	ม.4
	 18	 3	 825	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	-	หนองคาย	 ม.4
	 19	 3	 827	 นครพนม	-	ระยอง	 ม.1,	ม.4
	 20	 3	 829	 มุกดาหาร	-	แม่สอด	 ม.4
	 21	 3	 833	 อุบลราชธานี	-	หนองคาย	 ม.1
	 22	 3	 874	 เชียงใหม่	-	ขอนแก่น	-	อุบลราชธานี	 ม.4
	 23	 3	 837	 นครพนม	-	นครศรีธรรมราช	 ม.1,	ม.4
	 24	 3	 838	 หนองคาย	-	กาญจนบุรี	 ม.1,	ม.4
	 	 รวม			14		เส้นท�ง
	 25	 ระหว่าง	 5	 ขอนแก่น	-	นครหลวงเวียงจันทร	์ ม.2
	 		 ประเทศ	
	 	 รวม		1		เส้นท�ง

รวมทั้งสิ้น	จำ�นวน	25	เส้นท�ง
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 

แห่งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

	 ด้วยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก	ประจำา

จังหวัดขอนแก่นได้มีมติเห็นชอบให้เปิดใช้สถานีขนส่ง 

ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 แห่งที่	 3	 สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น	ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น	 (บ้าน

กุดกว้าง)	 ตำาบลเมืองเก่า	 อำาเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัด

ขอนแก่น	บนเนื้อที่	20	ไร่	เป็นอาคาร	2	ชั้น	มีช่องชานชลา

จอดรถ	 จำานวน	 28	 ช่อง	 มีสิ่งอำานวยความสะดวกให้กับ 

ผู้โดยสาร	 เช่น	 ระบบบันไดเลื่อน	 ระบบสื่อประชาสัมพันธ์	

ระบบความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด	 (CCTV)	 พื้นที่

จอดรถสามารถรองรับรถได้มากกว่า	 300	 คัน	 มีระบบ

แสงสว่างที่เพียงพอและทันสมัย	 และระบบสาธารณูปโภค 

ไว้คอยให้บริการอย่างครบครันสามารถรองรับและให้

บริการประชาชนที่มาใช้บริการ	 มีกำาหนดเปิดให้บริการแก่

ประชาชน	ตั้งแต่วันที่	1	ตุล�คม	2556	เป็นต้นไป	

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 โดย	  

ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ์	 นายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดขอนแก่น	 จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน

จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ทราบโดยทั่วกัน

ว่า	สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	แห่งที่	3	ภายใต ้

การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

พร้อมเปิดให้บริการพี่น้องประชาชน	 ชาวจังหวัดขอนแก่น

และจังหวัดใกล้เคียง	 ที่จะใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ

ในการเดินทางสัญจรภายใต้สโลแกนในการให้บริการ	

“สะดวก	 สะอาด	 ปลอดภัย”	 นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำานวย

ความสะดวกอีกมากมาย	 ที่ได้เตรียมไว้บริการประชาชน	  

ผู้จะเดินทางมาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่จึง

ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ	โดยทั่วกัน

	 ภายหลังจากมีการเปิดให้บริการสถานีขนส่งจังหวัด

ขอนแก่น	 แห่งที่	 3	 แล้ว	 สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	

แจ้งว่า	ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 

แห่งที่	2	ถ.กลางเมือง	(สถานีรถปรับอากาศ	หน้าโรงเรียน 

ขอนแก่นวิทยายน)	 จะไม่มีรถบัสโดยสารประจำาทางให้บริการ

ภายในสถานีขนส่งรถปรับอากาศอีกต่อไป	 เพราะจะปรับ 

เปลี่ยนให้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร	โดยรถตู้โดยสาร

ประจำาทางแทน	

  

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

(ในวันและเวลาราชการ)
	 1.	หมายเลขโทรศัพท์	043	 -	242485	กองกิจการ

ขนส่ง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

	 2.	 หมายเลขโทรศัพท์	 043	 -	 379479	 สำานักงาน

ขนส่งจังหวัดขอนแก่น	

	 จัดทำาโดย	สำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	อบจ.ขอนแก่น	

www.kkpao.go.th
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